
 

 

 

 

 

 

 ی عرب ابن یذات در تجربه عرفان  یبقا  ایانحالل 
  یمنصور یعباسعل

 ده یچک

است که    ی عارف   ی و   را ی خاص دارد ز   ت ی اهم   ی عرب مسئله وحدت وجود از نگاه ابن   ی بررس 

عرفان   ی سع  تجارب  به  عقالن   ی دارد  وجه  نظر   ی خود  و    ه ی دهد.  اشکاالت  با  وجود  وحدت 

عدم انحالل ذات سالک    ا ی مسئله انحالل    ها، ابهام   ن ی از ا   ی ک ی .  مواجه است   ای ده ی عد   ی ها ابهام 

کثرت و عدم انحالل ذات وجود دارد    رش ی دال بر پذ   ی هم شواهد   ی عرب در عبارات ابن   است. 

  ی از مراتب فنا را فنا   ی ک ی   ی عرب ابن   هرچند و هم شواهد دال بر وحدت محض و انحالل ذات.  

از فنا، انحالل و    ی مطلب است که مراد و   ن ی نشانگر ا   ی اما دقت در عبارت و   داند ی ذات م 

ن   ی ست ی ن  ا   . ست ی کامل ذات سالک  برا   ی عرفان نظر   ی به لحاظ مبان   نکه ی ضمن    ی دست ما 

از چهار    ی ک ی را به    د شواه   ن ی توان ا ی و م   ست ی ن   ی و فهم شواهد دال بر انحالل ذات خال   ه ی توج 

ذات انسان و هر   حالل ان   و که دال بر وحدت محض    ی ر ی نحو که تعاب   ن ی به ا  نمود.  ه ی نحو توج 

صفات سالک    ی عبارات را ناظر به فنا  ن ی ا  ا ی  م ی وحدت شهود بدان  انگر ی نوع کثرت دارند را ب 

  م ی کن  ن یی ب شواهد را ت   ن ی ا  ی عرب ابن   شه ی وجود و عدم در اند   ی معنا   ل ی با تحل   نکه ی ا  ا ی   م ی بدان 

  کند ی م   ی مطلق نف   صورت به کثرت را    خ ی که آنگاه که ش   م ی بدان   ن ی را ا   ی ناسازگار   ن ی ا   منشأ   ا ی و  

  ند ی گو ی سخن م  ی به نحو  ش ی از تجربة خو  فنا در حالت فنا و مکاشفه بوده و عرفا در حالت 

 . د کنن ی م   ر ی تعب   ی گر ی که در حالت صحو و بقا همان را به نحو د 
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 . ی تجربه عرفان   کثرت و وحدت، فنا،   ، ی عرب وحدت وجود، ابن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

مسئله وحدت وجود هسته اصلی    هرچندپیش از بیان مسئله اشاره به این نکته ضروری است که  

از وجوه مختلف این مسئله را    پژوهانعرفانعرفا و    تمام مکاتب عرفانی است و در طول تاریخ، 

سس نظریه وحدت وجود است یا خیر  ؤعربی مکه ابندر باب این  نظرانصاحباند اما  بررسی نموده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاز جمله این نظریه .دارند نظرفاختال

ابن  .1 به دست  نظریه وحدت وجود  که  است  اما  ابراهیم مدکور معتقد  یافت  کمال  عربی 

تیمیه اولین کسی است که این واژه را به کار برده عربی این اصطالح را به کار نبرده است و ابنابن

 . ( 263 :1383 )جهانگیری، است

که بر این باور است که حسین بن منصور   1نیکلسون ضمن رد دیدگاه آلفرد فون کرمر   .2

کند که نظریه وحدت وجود نه بر حالج قابل  کید می أگذار نظریه وحدت وجود است؛ تحالج پایه

چرا که مذهب وحدت وجود زمانی دراز پس از حالج    انطباق است و نه بر اوایل پیدایش تصوف، 

 . ( 60: 1382 )نیکلسون، عربی بودالدین ابنمؤسس آن محی  نیتربزرگدر تصوف ظهور کرد و 

برد، عربی هرگز تعبیر وحدت وجود را به کار نمیابن  هرچندویلیام چیتیک معتقد است که    .3

کند که این ادعا که  کید می أ آن شبیه است و تکند که به  هایی استفاده میاز گزاره  لیکن غالباً

 )چیتیک، ادعایی به حق است    قطعاً  عربی مؤید وحدت وجود به معنای حقیقی آن بوده است،ابن

1384 :25) . 

کار نبرده است ولی بعدها مستشرقان  ه  عربی در آثارش باصطالح وحدت وجود را خود ابن  .4

 . (63: 1380 )کاکایی،  اندآن را به وی نسبت داده

بررسی مسئله وحدت    عربی را مؤسس نظریه وحدت وجود بدانیم و چه ندانیم، اما چه ابن 

 :  اندهمچنان که دیگران نیز اشاره نموده ای است زیرا اوالًعربی حائز اهمیت ویژهوجود از نگاه ابن

ای  ، جلوه تازهعربی و ارائه مبانی عرفان به سبک نظریمسئله وحدت وجود با ظهور ابن

عالم   در  که  معنا  این  به  وجود  بحث وحدت  پیروانش  بین  در  وی  از  بعد  و  نموده  پیدا 
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و تحقیق قرار   موردبحثشناسی یک حقیقت بیشتر وجود ندارد،  هستی به لحاظ هستی

 . (239: 1380 )نوظهور، گرفته است

کند  عارفی است که سعی میهای عرفانی نیست بلکه  جذبه  شور و   ریتأثتحت  وی صرفاً  ثانیاً 

اش بنیاد یک نظام فکری  خود رنگ عقالنی دهد. او بر اساس تجارب عرفانی  به تجارب عرفانی

های عرفانی در جهان اسالم است و  کامل و شاملی را استوار ساخت که هنوز هم محور بینش

معنا    کیو به    ینظر  او پدر عرفان. به تعبیر شهید مطهری  استعرفان نظری با او شناخته شده  

  تا، بی  )مطهری،تماماً شاگردان او هستند  زبانعربو چه  زبانیفارساست و عرفا چه  یعرفان فلسف

چنان جایگاهی دارد که  عربی در عرفان نظری و نظم بخشیدن به معتقدات عرفا آنابن  .(576:  10ج

عارفی    آنکه»وی بیشتر از    پندارند کهو چنین می  دانند تا عارفبرخی وی را بیشتر فیلسوف می

ن به نظریات و تفکرات عرفانی بود و نظام تفکر عرفانی جامع و  د ای در نظم دامجذوب باشد نابغه

 . (443: 1377 )شیمل،« های پس از خود قرار دادمنسجمی در اختیار نسل

 بیان مسئله

در نظر اول متضاد    عربی در مسئله وحدت وجود و کثرت آفاقی بسیار پراکنده و حداقلعبارات ابن

است دارد    .گونه  وحدت محض  به  گرایش شدید  می  کهی نحوبهگاه  نظر  برای  به  جز  که  رسد 

گوید که خواننده سخن می  ی اگونهبهبه وجود نیست و گاه    دیگری قائل  زیچچیهتعالی برای  حق 

 صراحتبهداند و گاه  عربی عالم هستی و کلیه موجودات آن را خدا مییابد که ابن چنین در می

 . کند یید میأ تکثر را ت

آنچه   نیز مشاهده نمود.  عربی از مقام فنا توان در تلقی ابنهمین تنوع در کالم و تعابیر را می

از  عربی  شود تالش برای پاسخ به این پرسش است که آیا در تلقی ابندر این مقاله پیگیری می

شود یا خیر؟ درضمن بررسی مسئله یادشده  فانی می  ی کلبهذات عارف منحل شده و    وحدت وجود، 

است یا   زند آفاقی و عینیعربی از آن دم میوحدتی که ابن این مسئله را نیز واکاوی کنیم که آیا

که  است و یا این    دیگر، آیا نظریه »وحدت وجود« بحثی وجودشناختیعبارتبه انفسی و ذهنی؟

و مربوط به حالت روانی عارف است. همچنان که آقای کاکایی   شناختی بودهای روان مقوله اصالتاً

 : کنند کهگونه اشاره می به همین مطلب این یدرستبه
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عربی نیز مطرح این سؤال که آیا شهود عارف جنبه عینی دارد یا ذهنی، برای خود ابن 

بیند  کثرت تجلّیّاتی که عارف خود را با آن مواجه میبوده است، چنان که در تنوّع صور و  

کثرت ناشی از تغایر ادراک است یا ناشی از   :آید کهعربی پیش میاین سؤاالت برای ابن

تنوع متجلی یا ناشی از نسبت صاحب تجلی با متجلی؟ هنگامی که خدا بر تو تجلّی 

گردد؟  به چه چیزی بازمی کند چه چیزی از او مشهود است؟ اختالف و تغایر تجلّی  می

پذیرد، هرچند  به این معنا که رؤیت تو دگرگونی می  آیا بازگشتش به تغایر ادراک توست، 

نفسه مختلف نیست و یا برعکس، این اختالفات به تنوّع تجلّی و به نسبت  خود تجلّی فی

 .  (163: 1379، )کاکایی گردد نه به تو و نه به او؟می بر

آنچه گفته شد سیر مباحث این نوشتار به این صورت خواهد بود که ابتدا شواهد    بهباتوجه

کنیم و سپس به تحلیل این  دال بر وحدت محض و انحالل ذات و شواهد مخالف با آن را ذکر می

 پردازیم. شواهد دوگانه می 

 شواهد پذیرش کثرت و عدم انحالل ذات: 

شود زیرا وحدت توصیف مقام ذات  مطلق نفی نمی  تصوربهدر بیان عرفا تکثر در مقام فعل الهی  

 :به تعبیر آقای نوظهور است.

قبل از  در بینش عرفانی حقیقت وجود یعنی ذات متصف به وحدت حقه حقیقیه ذاتیه، 

از آن خبر ندارد یعنی غیب مطلق    کس چیهمعلوم نیست و    کسچیهظهور و تجلی برای  

تعینات  دارای  فعل  و  تجلی  مرتبه  در  واحده  این حقیقت  ولی  است.  مطلق  مجهول  و 

شود و حق به اعتبار این ای است که از این تعینات تعبیر به نسب و روابط میمتکثره

ولی در مقام   است کثرات اسمائی و صفاتی و کثرات فعلی و خلقی، متکثر در مقام فعل  

 .(242: 1380 )نوظهور،  ذات احد است

داند و در آثار او تعابیر و عبارات مبنی بر واقعی  عربی این کثرت را یک کثرت حقیقی میابن

که اگر کثرات   عربی از کثرت به این صورت استدانستن این کثرت کم نیست. البته تلقی ابن

را   اوهام صرف خوا   نفسهیفخارجی  از خدا لحاظ کنیم  بود.  و مستقل  حمزه    همچنان کههند 

کید أ بر این نکته ت  «اال کل شیء ما خال اهلل باطل  ، زائل  المحالهو کل نعیم فناری با اشاره به این بیت »

 در این تلقی کثرات هنگامی واقعی هستند که به تعبیر آقای نوظهور   .( 248: 1374)فناری، کند  می

به این معنا که حقیقت وجود، واحد به وحدت شخصی    »کثرات را به اعتبار تجلی حق لحاظ کنیم. 
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است و از این حقیقت در مقام ظهور و تجلی، کثرات امکانیه اعم از کثرت اسماء و صفات و کثرت  

 . (254: 1380 )نوظهور، «گیردمی نشئتاعیان ثابته و موجودات ممکنه خارجی 

تعابیر دیگری دارد که بیانگر    ،عربی در کنار تعابیر فراوانی که دال بر وحدت محض هستندابن

کثرت هستند این تعابیر به لحاظ کمی و کیفی در حدی هستند که به تعبیر ویلیام چیتیک 

آید چرا می  حساببهعربی  شناسی ابنتوان ادعا کرد که وحدت وجود توصیف تامی از وجودنمی

توان  ز جمله این تعابیر میا  (25:  1384  )چیتیک،  کندبا همان شدت تأکید می  که وی به کثرت عین، 

 :به موارد زیر اشاره نمود

رسد که تمام  کند که انسان به مقامی میتصریح می عربیتصریح به ثبوت ذات نفس: ابن . 1

 .  دهد عینیت را از دست می رازیغ بهصفات 

هایی که هنگامی که عبد از همه اسمای خویش که الزمه سرشت اوست و از همه صورت 

عینش بدون هیچ   رازیغبهاز او    کهینحوبه  کلی خارج شود،هآفریده شده است ببر آن  

چیزی باقی نماند؛ در این هنگام نزد خدا از مقربان    -  نجز عیهب  -  یصفت و هیچ اسم

من االن هیچ صفتی    موافقیم که گفت:   دیزی  ابوما در این امر با قول استادمان    خواهد بود.

  عربی، )ابنزمانی بود که خدا وی را در این مقام مقیم داشت    ندارم و منظورش از »االن«

 .(13: 4ج تا،بی

فاهلل »  دهد: ی ند و وجود را به عالم و انسان نسبت م ک ی از وجود عالم و انسان بحث م   ی عرب ابن .  2

فحدوده   یباهلل تعالده فالعالم معقول لذاته موجود یحفظ وجوده بتجد یافتقار دائم له ف  یو العالم ف دائماًخالق 

منه وجود اإلنسان    یرناه خلق إال و تعلق القصد الثان کما من خلق ذو »  ( 398:  3ج  تا،بی  عربی،)ابن«  نه یة عی النفس

لها خلق    یان القصد األول معرفة الحق و عبادته الت کإذ    ی العالم و إنما قلت القصد الثان  ی فة فی هو الخل  یالذ

 . (123 :1ج تا،بی عربی،)ابن «لهکالعالم  

خلق انسانی    خاطربهشب و روز    د: دگرگونی یگوجاد« انسان سخن مییخلق و ا»از مفهوم  .  3

  ی وِّرُ النَّهارَ عَلَ یکو اختالف األحوال و األطوار  ».  است که خلیفه خداوند و صاحب بهترین خلقت است

 « مٍیأَحْسَنِ تَقْوِ  یخلقه اهلل ف   یجاد اإلنسان الّذیعالم االنشقاق و االنفطار إل  ی النَّهارِ عل  ی لَ عَلَی وِّرُ اللَّیکلِ و  یاللَّ

 . (42: 1336 عربی، )ابن
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شود  سالک می  یوپادست  زبان،   چشم،   کند حق گوش،در باب حدیث قدسی که بیان می.  4

ال بدّ من اثبات   ة:ی میلمة ابراهک ی ة فی میمة مهکفص ح» آورد: از لزوم ثبوت عین عبد سخن به میان می

  ی ته عل یده و رجله. فعمّ قواه و جوارحه بهویون الحقّ سمعه و بصره و لسانه و یکصحّ أن ینئذ ین العبد و حیع

 . (147:  ب 1370 عربی،)ابن« جة حبّ النوافلی ق به سبحانه و هذه نتیلی یالذ یالمعن 

ما هو عین االشیاء فی ذواتها »:  اءیاش  اء،یاشخداوند عین ذات اشیاء نیست بلکه او اوست و  .  5

 . ( 484: 2ج تا،بی  عربی،)ابن «بل هو هو و االشیاء اشیاء

 : کندعربی به عدم عینیت خدا و عالم تصریح می ابن. 6

کند و سپس از عالم خیال به عالم حس  وقتی سالک در عالم خیال خدا را مشاهده می

پس خدا را در  .  ز او جدا نیستکند و ایابد، حق نیز با او نزول میو محسوس تنزل می

بیند و حق را  کند و هیچ صورتی را از او خالی نمیصورت تمام امور عالم مشاهده می

داند که خدا عین نفس او و عین عالم نیست و در این امر بیند و می عین نفس خود می

 . (235: 3ج  تا، عربی، بی)ابن شوددچار حیرت نمی

 یما سون وجودی قائل است و معرفت واقعی را در نفی  أاهلل شعربی برای ما سوی  ابن.  7

نگرد نه اسباب کند که عارف همیشه وجه و جنبه یلی الحقی اشیاء را میکید می أ بیند بلکه تنمی

و این روش و طریقه اهل طریق   وجود آن شیء را بر آن متوقف ساخته است  خداوندو شروطی که  

نظر یه ما ی من اهلل إل ین الوجه الخاص الذکن ممکل ممک  ینظر فیدا إنما العارف أب» اهلل از اصحاب ما است

ق اهلل من یة أو الشرط هذا هو نظر أهل طریجهة العل  یه أو ربطه به علیأوقف اهلل وجوده عل  یالسبب الذ  یإل 

 . (720: 1ج تا،بی  عربی،)ابن «أصحابنا

بر میداند و آن را  عربی نفی کامل ممکنات را خطا می ابن.  8 شمرد و  از مصادیق تناقض 

نزد ایشان ثابت شده است    کهییازآنجابعضی از اهل نظر که دارای عقل ضعیفی هستند،  ،  گوید می

دانند که نقض حکمت بوده و خالف است لذا بر خداوند امری را جایز می  شاءیمافعالکه خداوند  

پردازند  واجب بالذات و واجب بالغیر میواقعیت است و آن اینکه ایشان نفی امکان نموده و به اثبات  

 پذیرد. ولی فرد محقق امکان را ثابت کرده و آن را می 

شاء، جوزوا  ی رون أن اهلل، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما ی فة یبعض أهل النظر من أصحاب العقول الضع

إِلو لهذا عدل    نفسه  یه فی مة و ما هو األمر علکناقص الحیما    یاهلل تعال  یعل   ی نف   یبعض النظار 
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  1377  عربی، )ابن  عرف حضرتهی ان و  کثبت اإلمی ر و المحقق  یان و إِثبات الوجوب بالذات و بالغکاإلم

 .(67الف: 

عالم فنا    او در بیان تعداد عوالم، ستیعربی مساوق با عدم نزد فالسفه نفنا در اندیشه ابن .9

.  ( 120 :1ج  تا،بی  عربی،)ابن کندعنصری تعبیر به عالم فنا می از عالم  و برشمردهرا در مقابل عالم بقا  

 .توان آن را در زمره یکی از عوالم برشمردروشن است که اگر عدم به معنای عدم مطلق باشد نمی

استقالل خود را حفظ نموده و    هرکدامعربی تصریح دارد که در مرتبه فنا عبد و رب ابن.  10

ل واحد  ک مال وجود  ک  یزال العبد و الرب معا ف یال  »  بین نخواهد رفت.مرز بین عبد و رب هیچگاه از  

 . (167 :1ج تا، بی عربی، )ابن« زال العبد عبدا و الرب ربایلنفسه فال 

کند و متعلق فنا را افعال عبد دانسته و  ای به انحالل ذات نمیشیخ در تعریف فنا اشاره. 11

از اگر  ،  کند گونه تعریف میفنا را این بپرسی که فنا چیست خواهیم گفت که فنا عبارت است 

  ی ام اهلل عل یة العبد فعله بقیفإن قلت و ما الفناء قلنا فناء رؤ»  اینکه عبد فعلش را به قیام خداوند ببیند

 . (133: 2تا، جبی  عربی،)ابن« کذل

فنای از اعلی  عربی تصریح دارد که در طریق عرفا فنا همواره از ادنی به اعلی است و ابن. 12

 بهباتوجه .  (512  :2ج  تا،بی  عربی،)ابن  به ادنی اصطالح قوم نیست هرچند از حیث لغت صحیح است

فنای از ذات و انحالل ذات )به معنای معدوم شدن   کهییازآنجاتوان گفت که این سخن شیخ می

 تواند انحالل ذات باشد.  نمی   مطلق( مصداق فنای از اعلی به ادنی است لذا مراد ایشان از فنا،

نویسد: فنا همواره از نسبت به فنا و چرایی این شرف می شیخ در بیان اشرف بودن بقاء . 13

ذا  کعن  کأفنا یفإن الفناء هو الذ» همواره در تو موجود است.یک چیزی است که قوه و سلطان آن 

 . ( 515: 2ج تا،بی  عربی،)ابن «یک فله القوة و السلطان ف
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 شواهدی دال بر وحدت محض و انحالل ذات: 

فال وجود إال هلل و ال  »  وجود و اثری جز وجود و اثر خدا نیست.  چی هکند که عربی تصریح می ابن.  1

کند که جز خداوند تحققی نیست و او عین  کید میأ و ت  (215:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  «أثر إال لها

:  3ج  تا،بی  عربی،)ابن  «ن الوجود و هو الموجودیو ما ثم إال اهلل و هو ع»   وجود است و موجود فقط اوست

  عربی، )ابن کند که هر چه در وجود است حق و هر چه در شهود است خلق استکید می أ و ت  (255

 . (306: 3تا، جبی

  کند که در ملک وجود جز خدا و احکام اعیان نیست و اعیان ممکنات یا اینکه تصریح می.  2

ام کالوجود إال اهلل و أح  یفما ف»  در عدم بوده و خارج از ملک وجودند.  -د  انه به وجود متصفک  -

در    .(424  :13ج  تا،بی  عربی، )ابن  «بالوجود  اة لالتصافینات مهکان الممیإال أع  یئ یالعدم الش  یان، و ما فیاألع

داند که کثرت علل را مربوط به اصطالحی می خصوصبهجایی دیگر از فتوحات بحث از کثرت و 

کند که اما نزد محقّقان ثابت است که در هستی غیر از  کید میأاند و تعقالی اهل نظر وضع کرده

 . (279: 1ج  تا، بی  عربی،)ابنخدا وجودی نیست 

اهلل پنداشت بلکه ماجرا   یما سوشود که نباید کثرت را به معنای تحقق  یا اینکه متذکر می.  3

و خواطر انسان از تجلی او متنوع    کندها تجلی می این است که حق در دنیا پیوسته برای قلب

ند اختالف  دانکه می  اندشانی ا  همچنان کهیابد  شود ولی جز اهل اهلل کسی این نکته را در نمی می

  عربی، )ابن  یابد چیزی غیر از تنوّع خدا نیستظاهری که در دنیا و آخرت میان موجودات ظهور می

»فان العارف   کند که:گونه مطرح میاین مضمون را این فصوصدر کتاب   یا اینکه . (470الف: 1370

اینکه تصریح دارد  و یا    (192الف:    1370  عربی،)ابن  ء« ء بل عین کل شیمن یری الحق فی کل شی

وجودی نیست که به صور    جز وجود حق   که ممکنات در اصل از سنخ عدم هستند و در عالم 

س وجودٌ إِال وجود الحق یأصلها من العدم، و ل  ینات عل کأن المم »  کند مختلفه در ممکنات تجلی می

 . (96الف:  1370عربی،)ابن «انهایأَنفسها و أع ی نات فکه الممیعل یبصور أحوال ما ه 

کنند در باب خود وجود مطرح می  الوجودواجبعربی سخنی را که فالسفه در مورد  ابن.  4

کند که وجود مثل و ضد ندارد چه آنکه وجود حقیقتی واحده است و  تصریح می  کند و بیان می 
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قیقه  الوجود حالوجود ضد، فانالوجود مثل فما فی فما فی»  افتد امر واحد هیچگاه با خودش در تضاد نمی

 . (92الف:  1370 عربی، )ابن «واحده والشی الیضاد نفسه

عربی بر این  تواند داللت بر وحدت محض داشته باشد تصریح ابناز دیگر عباراتی که می.  5

«  العالم متوهم ماله وجود حقیقی»  ای از وجود ندارد.عالم یک وهم و پندار است و بهرهمطلب است که  

نفسه و ال    یل سوی ه دلین علیکفسبحان من لم  »  کند کهیا اینکه تصریح می.  ( 103الف:    1370  عربی، )ابن

  عربی، )ابن  «ثرةکه الیال إال ما دلت علیالخ  یة. و ما ف یه األحدیون إال ما دلت علکال  ی نه. فما فیونه إال بعکثبت  

کنی  خود ادراک میه غیر از  کبدان که تو و هر آن:  کند کهیا اینکه تصریح می.  ( 104  الف:  1370

فاعلم »  و عالم وجود خیال اندر خیال است و وجود حقیقی همان خداوند است  خیالی بیش نیست

ال، و الوجود الحق إنما  یخ   یال فیله خکال. فالوجود  یس أنا خیه لیه مما تقول فکع ما تدری ال و جمیخ  کأن

 . ( 104الف:  1370 عربی،)ابن« نهیث ذاته و عیهو اهلل خاصة من ح

ابن.  6 تاز دیگر عبارات  این است که  بر نفی کثرت دارد  کند که  کید می أ عربی که داللت 

یا اینکه تصریح    (459:  2ج  تا،بی   عربی،)ابن  کند بلکه عین اشیاء استخداست که اشیاء را ظاهر می 

 . (152الف:    1370  عربی،)ابن  است  -د  شونیمه خلق نامیده  ک  -   که خداوند متعال عین مظاهر  کند می

گذارد و تصریح  داند و جایی برای غیر نمیعربی در تعابیر مکرر خدا را همه چیز می ابن.  7

مطلب پی برده است زیرا سالک    قتیحقکند که کسی که بداند که خداوند عین طریق است به  می

معلومی جز خدا نیست و او عین وجود و عین سالک و    آنکهکند چه  در اوست که سلوک می

ه،  یما هو عل  یق عرف األمر عل ی ن الطری»فمن عرف أن الحق ع   و عالم جز او نیست  مسافر است

فال    و المسافر  کن الوجود و السالیو تسافر إذ ال معلوم إال هو، و هو ع   که جل و عال تسلیفإن ف

 . (109الف:  1370 عربی،)ابن« عالم إال هو

از عدم هستند و وجودی جز وجود حق نیست    کند که ممکنات اصالتاًعربی تصریح میابن.  8

س وجودٌ إاِل وجود یأصلها من العدم، و ل ینات علکأن المم»  یابداعیان ممکنات ظهور می  صورتبهکه  

خداوند    بلکه اصالً  .( 96الف:    1370  عربی، )ابن  «انهیأَنفسها و أع  ی نات فکه المم ی عل  یالحق بصور أحوال ما ه

نها ال  ی، بل هو عین یل ما له وجود عک  یم و األثر فکو لها الح»  عین اعیان موجودات است نه غیر آنها 

 . ( 51الف:  1370 عربی،)ابن « ةینی ان الموجودات العیأع یرها أعنیغ
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  باخدا که    کند که وجودی از خداوند خارج نشده کید می أعربی تکه ابنشاهدی دیگری این  .9

نه،  ین عیکء لم  ی فما خرج عنه ش ».  بلکه هویت خداوند عین هویت اشیاء است  غیریت داشته باشد.

و در روایات صحیحه است که خداوند عین   ( 170الف:   1370 عربی،)ابن «ءی الش   کن ذلیتُهُ هو عیبل هو

اشیاء همه پس هیچ چیزی محدود    محدود هستند،  - ف  ا شدت و ضعب  -  اشیاء است و چون 

گونه و خداست که در مخلوقات و مبدعات ساری است و اگر امر این  شود مگر آنکه او خداستنمی

 . (111الف:  1370 عربی،)ابن یابد زیرا او عین وجود استنباشد وجود تحقق نمی

)نه اینکه موجود    اندکند که اعیان ممکنات فقط استفاده وجود نمودهعربی تصریح می ابن.  10

حق   حالنیدرع باشند( و وجود جز حضرت حق نیست زیرا محال است که امر زائدی باشد و  

حضرت حق   جزبهپس چیزی در عالم وجود    کند. و دلیلی واضح این سخن را پشتیبانی می  نباشد 

س  ینات ما استفادت إال الوجود و الوجود لکان الممیفإن أع»  تحقق ندارد و جود منحصر در حق است.

الحق ألنه  یر عیغ لیکل أن  ی ستحین  زائدا  أمرا  لما  یون  الحق  الدلی عطیس  فی ه  فما ظهر  الواضح  الوجود    ی ل 

کند که ممکن هرچند  یا اینکه تصریح می  (517:  2ج  تا،بی  ربی،ع)ابن   «بالوجود إال الحق فالوجود الحق

ترین شعر عرب بیت لبید است که هر شیء جز  که موجود است ولی در حکم عدم است و صادق 

 . (716: 1ج تا، بی عربی، )ابن  خدا باطل است و باطل عدم است

کید بر انحصار وجود برای أ وجود دارد که ت  یفراواندر آثار ابن عربی شواهد و عبارات  .  11

کند که وجود جز حضرت حق نیست و وجود هیچگاه از او  خدا دارند از جمله اینکه تصریح می

،  ( 57:  1ج  تا، بی  عربی، )ابن  «ر اهللی الوجود غ  یو ما فکه »یا این  (406:  1ج  تا، بی  عربی، )ابن  شودخارج نمی

:  1ج  تا،عربی، بی)ابن  «»و الحق هو الوجود و الخلق هو العدم.  (33:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  له حق« کو الوجود  »

.  (114:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  «الوجود إال اهلل  یو ما ف».  ( 551:  1ج  تا،بی  عربی، )ابن«  ال موجود إال اهلل »  ، (406

و ما ثم إال اهلل و هو  »  جزا خدا چیزی صاحب تحقق نیست  است،وقتی خداوند عین وجود و موجود  

فهو الشاهد و المشهود و هو ما استفاد الوجود بل هو  »  . (255:  3ج  عربی،)ابن«  ن الوجود و هو الموجودیع

اهلل فإن  . »(36:  1ج  تا،بی عربی،)ابن«  و هو وحده متصف بالوجود لنفسه» .  (484  :2ج  تا،بی عربی،)ابن  «الموجود

  : 1ج  تا،بی  عربی،)ابن  «ءی ل ش کء و هو وجود ی ل شک  ی ل معبود و فک  ی هو الوجود و الموجود و هو المعبود ف 

475) . 
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 وجه جمع بین شواهد متعارض 

آثار   ابن  مانده یجابههمچنان که گذشت در  عباراتی وجود دارند که  از  بر   صراحتبهعربی هم 

  پذیرد. اهلل را می  یما سوکثرت و تحقق    یروشنبهکید دارند و هم عباراتی که  أ وحدت محض ت

دهد و همچنان که  عربی این وحدت و نفی غیر را از مقام آفاق به مقام نفس نیز تسری میابن

کید بر اینکه خدا عین وجود و عین سالک و مسافر است و عالم جز  أ گذشت در برخی عبارات با ت

نیست، وج  او  نفی می گویی  نفس سالک هم  برای  را  آنها در  ود  از  برخی  به  کند. شواهدی که 

یک دسته از شواهد را ندیده گرفت    یراحتبهتوان  است که نمی  یاگونهبهصفحات باال اشاره شد  

کید آنها. این صراحت و کمیت کار را برای أ است و هم صراحت و ت توجهقابلزیرا هم کمیت آنها  

بحث نسبت وجود با واجب و   سازد. ضمن اینکه اساساًبه مجاز دشوار میتحویل یک طرف ماجرا 

  داند شریف جرجانی آن را طوری وراء طور عقل میسیدممکنات چنان عمیق و دشوار است که میر

 . (185: 1369 ، نور  اءیض)

از شواهد گرچه مشکل است اما ممتنع نیست چه    در نظام    آنکهجمع بین این دو سنخ 

فکری عرفا رویکردها و مفاهیمی وجود دارند که ما را برای گذر از این ناسازگاری و تضاد ظاهری  

تواند این دو سنخ شواهد متعارض را برای  کنند. در ادامه چهار توجیه یا رویکرد که میکمک می

 شود:سازد بررسی می فهمقابلما  

 توجیه اول: فنای صفات سالک نه ذات سالک

توان یکی از دو چیز دانست: ذات عارف یا صفات عارف. اگر متعلق فنا در تجربه فنا متعلق فنا را می 

فنای معرفت سالک در معرفت  عنوان متعلق فنا نام برد: توان موارد زیر را به صفات عارف باشد می 

 عارف در شهود و تجلی حق، فنای اراده سالک در اراده حق.  یخودآگاه و   فنای شعور  حق، 

 عربی در بحث از مفهوم فنا ضمن برشمردن معانی و مراتب مختلف فنا در قسم چهارم،ابن

کند که یکی از مراتب  کند. در توضیح قسم چهارم تصریح میپنجم و ششم فنای ذات را مطرح می

از لطیف و کثیف است و فنای ذات است و    فنا، تحقیق آن چنین است که ذات انسان مرکب 

لطیف انسان    جزء  هرکدام از این دو، حقیقت و احوالی دارند که با دیگری متفاوت و متمایز است.

در حاالت مختلف دارای صور متنوع است اما جزء کثیف او ثابت است گرچه اعراض آن مختلف  



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

160 

اتت فانی گردی ولی در این حال از مشاهده ذات خود در گاه که با مشاهدت از ذپس آن.  است

صاحب این نوع چهارم فنا نخواهی بود. اما اگر در این شهود ذات خود   ذات حق هم فانی نشوی؛

کنی صاحب این نوع چهارم فنا  را مشاهده نکنی و فقط مشاهده کنی آنچه را که مشاهده می

فنا از تمام عالم    ، دهد که نوع پنجم فنا نه شرح میگوعربی قسم پنج فنای را اینخواهی بود. ابن

اگر در این حال سالک بداند که اوست که دارد مشاهده    به سبب شهود حق یا ذات سالک است.

کند به این مقام رسیده  کند صاحب این حال نیست اما اگر نداند که اوست که دارد مشاهده میمی

گاه سالک با شهود    همچنان کهشود  لم فانی میواسطه شهود حق یا ذات خود از دیدن عاهو ب

 شود. حق یا کونی از اکوان از ذات فانی می

دهد که سالک در این مقام از دیدن خود نیز  گونه توضیح میعربی نوع ششم فنا را اینابن

داند که اوست که در حال شهود حق است زیرا در این حال او را چشمی که فانی شده و نمی

 . (515 - 512: 2ج  تا، بی عربی، )ابن یستمشهود باشد ن

او در این باب موهم    داند و برخی از تعابیرهرچند شیخ یکی از مراتب فنا را فنای ذات می

ماند اما  گویی تشخص و تعینی برای سالک باقی نمی   کهی نحوبهانعدام و فنای ذات سالک است  

تعریف او به فنای صفات عارف نزدیک است   آید،شیخ آنگاه که در صدد تعریف مفهوم فنا بر می

»اگر بپرسی    کندگونه تعریف میفنا را افعال عبد دانسته و فنا را این  او متعلق  تا فنای ذات سالک.

  که فنا چیست خواهیم گفت که فنا عبارت است از اینکه عبد فعلش را به قیام خداوند ببیند« 

ضمن اینکه .  (133  :2تا، جبی  عربی، )ابن  «کذل  یام اهلل علیعله بقة العبد فیفإن قلت و ما الفناء قلنا فناء رؤ»

دقت در عبارت وی نشانگر این مطلب است که مراد وی انحالل و نیستی کامل نفس سالک نیست  

زیرا تعبیر وی از فنای ذات این است که »اگر در این شهود ذات خود را مشاهده نکنی، و فقط  

گوید  کنی صاحب این نوع چهارم فنا خواهی بود« او نمیمشاهده میمشاهده کنی آنچه را که  

کند که  عربی تصریح مییا اینکه ابن  گوید اگر ذات را مشاهده نکنی.اگر ذات نابود شود بلکه می 

  ی فإن الفناء هو الذفنا همواره از یک چیزی است که قوه و سلطان آن همواره در فرد موجود است »

 . ( 515 :2ج تا، بی  عربی،)ابن «یکقوة و السلطان فذا فله ال کعن  کأفنا

 :کند کهتعبیر هجویری در این باب راهگشا است وی تصریح می 
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افتد به قهر وی به صفت وی گردد. چون    مثال این چنان است که هرچه اندر سلطان 

سلطان ارادت حق از سلطان آتش  سلطان آتش وصف شیء را اندر شیء مبدل گرداند، 

اما این تصرف آتش اندر وصف آهن است و عین همان است و هرگز آهن آتش    .تراولی

 .(360: 1374 )هجویری، نگردد

کند نه فنای ذات سالک را. او معتقد  یید میأ سخن قیصری در باب فنا نیز فنای صفات را ت

 :است که

در   انعدام و نیستی مطلق عین بنده نیست بلکه مراد فنای جهت بشریت وی   منظور از فنا، 

 لکل وجهه هو مولیها  ای را جهتی از حضرت الهی است که آیه چه هر بنده  جهت ربانی است، 

گردد مگر در اثر توجه تام به آستان حق اشاره به آن است و این فنای بشریت حاصل نمی

گردد با این توجه است که جهت حقی تقویت شده و بر جهت خلقی وی غالب می   که   مطلق 

گردد که بنده تعین حقانی ... و این فنا موجب آن می  که آن را مقهور و فانی سازد   یی جا تا  

در حال فنا،  نی بنابرا   ؛ یافته موصوف به صفات ربانی شود که همین است معنی بقاء بالحق 

 . ( 147  :1375 )قیصری،  شود و مطلق از میان برداشته نمی   ی طورکلبه تعین بنده  

و بقا ذات انسان نیست بلکه صفات اوست زیرا از نگاه ایشان  یعنی در نظر ایشان متعلق فنا  

مراد از هر چیزی عین آن چیز نیست بلکه معنی آن است که چون آن معنی در او باشد او را باقی  

مراد    ؛ لذا گوینداو را فانی می   )صفات انسان/ممکن( در او معدوم گردد،   آن معنی   نامند و چونمی

 ل آثار امکان است نه انهدام حقیقت او. از فنای ممکن در واجب اضمحال

 توجیه دوم: وحدت شهود 

جنبه ذهنی دارد و در عین آنچه واقعیت  مراد از وحدت شهود این نیست که وحدت وجود صرفاً 

دارد کثرت بدون وحدت است. بلکه مراد این است که نفی مطلق کثرت فقط در مقام مقایسه 

به بیان صدرالمتألهین با نگاه شهودی فنا ندیدن است نه   نمودن حضرت حق با سایر اشیاء است.

 کند: روشن می یدرستبهشهود را وی در باب فنا تعبیر راهگشایی دارد که مفهوم وحدت  نبودن،

توجهی به سالک یا اعدام کماالت وی نیست، بلکه به معنای بی   نابودشدن به معنای    فنا 

احدی را   ی تعال حق رسد که جز  نفس و کماالت نفسانی است. سالک در اثر فنا به جایی می 

ه حق به خود حق بیند و نه دیدن خود را، او فقط با دید نبیند. مقیم کوی فنا نه خود را می 

؛ نابودشدن نگرد. پس فنا ندیدن است نه نبودن و خرق نهایی نیز خود را ندیدن است نه  می 
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چون نابودی کمال نیست بلکه ندیدن هنر است. سالک چون به مقام فنای تام راه یافت، 

 چیزی جز خدا نبیند، نه خود را و نه غیر را و نه ندیدن غیر را و نه دیدن حق را و در این

، 1368)مالصدرا،    ها خرق شود مگر حجاب خدا دیدن که قابل خرق نیست مقام تمام حجاب 

 .( 249- 248و    116  : 1ج 

بر وحدت محض و نفی ذات سالک  عربی که  تواند آن دسته از تعابیر ابنبا این تلقی از فنا می

عربی عباراتی  اینکه در سخنان ابن  و هر نوع کثرت دارند را بیانگر وحدت شهود بدانیم خصوصاً

 از جمله:  کنند.وجود دارد که وحدت شهود را پشتیبانی می 

 : نویسداعتبار و حکم نمازِ مغمی علیه می در بحثِ. 1

مدهوش صاحب حالی است که جالل خداوند او را به فنا رسانده و یا جمال حق وی را  

لی حواس ربوده و از طور عقل خارج شده باشد و در این غیاب عقل خداوند خود متو

... من خود مدتی در این حال مقیم بودم بدون اینکه در آداب و ترتیب ظاهری    اوست

 . (479 :1تا، جعربی، بیابن)  نمازم خللی وارد شود

یادآور    برد،می  به کارعربی برای کمک به فهم »وحدت وجود«  بعضی از تمثیالتی که ابن.  2

-توضیح این حدیث که بین خدا و خلق حجابعربی در  ابن  مثالعنوان به »وحدت شهود« است.  

 : نویسدسوزاند میمی  بیند، سبحات وجه خدا آن چه را که خلق می  هایی است که اگر رفع شوند، 

در    - اندآنه خلق در آن و یا عین ک  -تر این سوزاندن عبارت است از اندراج نور پایین

که در مورد ستاره ای که نور باالتر، مانند اندراج نور ستارگان در نور خورشید، چنان 

گویند  گیرد، با آن که نور در ذات ستاره وجود دارد، میتحت شعاع نور خورشید قرار می

  عربی، )ابن  منظور معدوم شدن نیست، بلکه تبدّل حال است  سوخته و محترق شده است.

 . (72 :4تا، جبی

دهد ابن عربی در جای دیگری از کتاب فتوحات با اشاره به تمثیل اندراج  عربی توضیح میابن

دهد که در حال  دگان، توضیح میننور ستارگان در نور خورشید و محو شدن آنها از چشم بین

برای صاحب شهود محو می اعیان  آثار و  بوده و معدوم    نفسهیف   کهیدرحالشود  شهود  موجود 

 . (396 :3تا، جبی )ابن عربی،اند لکه برای صاحب شهود محو شدهاند بنشده

   نویسد:می «ترون ربکم کما ترون القمر لیله البدر در شرح این حدیث نبوی که » . 2

و هنگامی که من به این منزل داخل شدم تجلّی در نوری بدون شعاع برایم اتفاق افتاد  

واسطه آن نور دیدم و همه اشیا را در خویش دیدم ه و هم آن نور را دیدم و هم خودم را ب
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ه به کمک نوری زائد بر  ن  -  کردندحمل می  خوددرذاتو اشیاء را از طریق نورهایی که  

و در   دیدم و مشهدی عظیم یافتم که حسّی بود نه عقلی و صورت بود نه معنا -  نذاتشا

صغیر بر حال    کهیالدرحواسطه دخول کبیر را دیدم  هوجودی صغیر ب  توسعهاین تجلی  

 .(633: 2ج  تا،بی  عربی،)ابن صغیر خود بود و کبیر در همان حال کبیر خود بود

 توجیه سوم: تحلیل معنای وجود و عدم نزد ابن عربی   

عربی در مسئله وحدت وجود را متضاد و ناسازگار شود عبارات ابنیکی از علل اصلی که سبب می 

اما اگر معنای وجود و عدم   عربی است. ما در باب مفهوم وجود و عدم از نگاه ابن  یداور ش یپ   بدانیم،

معنای وجود   کنیم. کند بفهمیم دیگر احساس تناقض نمیعربی مراد میرا به همان معنایی که ابن

 .شود عربی همان معنایی نیست که در فلسفه و عقل عرفی استعمال می و عدم در نظام معرفتی ابن 

را جایز می   مثالعنوان به  بر خدا  دانسته و حمل شیء  را مساوق  و شیء  اما فالسفه وجود  دانند 

کند که »خدا اگر شیء بود شیئیت او کید میأ داند و تعربی حمل شیئیت بر خدا را میسر نمی ابن 

 کهی درحال)   دهد گرفت و لذا بین او و چیز دیگر مماثلت در شیئیت رخ میچیز دیگری را نیز در بر می

یا اینکه از نظر فالسفه   (84:  2ج   تا،بی   عربی،)ابن   پس او شیئیت ندارد و شیء نیست«   ( لیس کمثله شیء 

اما از .  لذا از نظر ایشان وجود دارای افراد است   شودوجود بر واجب و ممکن به یک معنا حمل می 

کند که اعالم می   حت صرا به   منحصر به ذات حضرت حق است و  صرفاً   عربی حقیقت هستی،نظر ابن

»اطالق لفظ موجود بر حقی که نزد ما   شود وجود به دو معنای متفاوت بر خدا و غیر او حمل می 

)ذات( تجوز است. زیرا نسبت وجود به کسی که وجودش عین ذاتش است مانند نسبت   معقول است

 .(602:  1ج   تا،بی  عربی،)ابن   وجود به ما نیست چرا که لیس کمثله شیء«

برد فلذا مراد  عربی امکان را در مقابل وجود و هم معنا با عدم به کار می تفاوت دیگر اینکه ابن

عربی از عدم و نیستی نفس سالک، عدم فلسفی نیست بلکه مراد او امکان است زیرا او وجود  ابن

  شدنجخارکند و فنا را  عدم و ممکن تصریح می  یتساوبهعربی  ابن   کند. را فقط بر واجب حمل می

 : دانداز وجود امکانی و رسیدن به وجود واجبی می

نزد   .بازداردتخلی نزد قوم عبارت است از اختیار خلوت و اعراض از هر چیز که از حق  

مستفاد،  وجود  از  تخلی  از  است  عبارت  تخلی  در   ما  ولی  است  چنین  اعتقاد  در  زیرا 
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وجود موصوف شده بر اصل  به استفاده    آنچهغیر از وجود حق چیزی نیست و    االمرنفس

 . (484: 2ج تا،بی عربی، )ابن امکانی خویش باقی است

عربی از مفهوم وجود با تلقی فالسفه از این مفهوم وجود تفاوت دیگری که میان تلقی ابن

دارد که نزد محققان ثابت  داند و اظهار میعربی وجود را همان وجوب میدارد این است که ابن

در سرای هستی جز خداوند وجود ندارد و ما هرچند موجودیم لیکن وجودمان به اوست    است که

یا اینکه علت معدوم    (279:  1ج   تا، بی  عربی، )ابنباشد در حکم عدم است    ریغ بهو کسی که وجودش  

وصف ذاتی ممکنات است و   تقدم عدم،   کهییازآنجادهد که »گونه توضیح میبودن عالم را این

شود پس محال است  توان رفع کرد و اال موصوف با آن مرتفع میموصوف را نمی وصف ذاتی یک

. این در حالی  ( 226:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  که ممکن موجود شود لذا ازلی العدم و دائم العدم است«

است که فالسفه برای ممکنات قائل به وجود هستند. به اعتقاد ایشان وجود هبه و عطای الهی  

عربی تصریح گذشت ابن  همچنان کهاند اما  از جانب خدا دارای وجود شده واقعاً است و مخلوقات  

بلکه وجود  هبه نیست که به موجودات بخشیده باشد و از ملکش خارج شده باشد    ،دارد که وجود

 دهیم نوعی استعاره است.  از آن خداست و هرگاه آن را به مخلوق نسبت می صرفاً

می توجیه  این  که  است  ذکر  به  در کالم  الزم  تعارض  که  باشد  اشکال  این  به  پاسخ  تواند 

یابد که مفهوم  عربی در باب بقا یا انحالل ذات سالک هنگامی معنادار بوده و مجال ظهور میابن

اهلل    یما سو  آنکه حالسالک( به نحو اصالی حمل شود و    جملهمن)  اهلل   یما سوخدا و    وجود بر

عربی از  عربی دارای وجود اصالی نبوده و هویتی جز هویت نشانه بودن ندارند و ابندر نگاه ابن

ظلیت و مظهر   کهی نحوبهکند  ها به تجلی، شئون و اظالل و اکوان )در برابر وجود( تعبیر می آن

شود و هیچ محملی برای برخورداری عالم از وجود اصیل اهلل را شامل می  یما سودن تمام ذات  بو

بین تعابیری که    وصفنیباابقای سالک به معنای بقای ظلی است نه اصالی و    ؛ لذاماند باقی نمی

نخواهد  تعارضی    داللت بر بقای ذات سالک دارند و تعابیری که داللت بر فنای ذات سالک دارند،

اهلل در دستگاه مفهومی    یما سودر واقع لب کالم این اشکال این است که مفهوم وجود برای    بود.

این اشکال یک اشکال جدی    کنند. عربی، غیر از مفهومی است که فالسفه از این لفظ مراد میابن

 .  عربی از فنا و بقا و وجود و عدم کمک کندتواند ما را در فهم مقصود ابناست و می
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  توان در راستای التفات دادن به همین پاسخرسد که این اشکال را در واقع می به نظر می

ابن معنایی که  به همان  را  عدم  و  معنای وجود  اگر  معنا که  این  به  مراد می دانست  کند  عربی 

عربی  بفهمیم دیگر احساس تناقض نخواهیم کرد زیرا معنای وجود و عدم در نظام معرفتی ابن

شود و اشکال هنگامی الزم  عنایی نیست که در فلسفه و عقل عرفی استعمال و مراد می همان م

 نشانه و ظل و مظهر التفات نداشته باشیم.   مثابهبهآید که به مفهوم وجود می

را دارد که نظریه »منتسب بودن ماهیت به جاعل«    یاشکاالتالبته به نظرم این پاسخ همان  

توضیح   اصا  آنکهدارد.  بحث  وجود،در  ذاتاً   لت  ماهیت  که  است  این  وجود  اصالت  ادله  از    یکی 

در اشکال    واسطه وجود است.هب  استوامتساوی النسبه بین وجود و عدم است و خروج آن از حد  

واسطه ارتباط و انتساب به جاعل از حد تساوی بیرون هبه این پاسخ گفته شده است که ماهیت ب

شود که این اشکال  عالمه طباطبایی متذکر میآنجا  ود. در  شآید و آثار وجود بر آن حمل میمی

با کلمات است زیرا اگر حال ماهیت بعد از انتساب به جاعل تغییر کرده و    کردنیبازدر واقع  

فاقد آن بوده است، در این صورت هیچ تفاوتی بین انتساب به    واجد چیزی شده است که قبالً

در    . در اینجا هم بعید نیست که همین سخن(66:  1390یی،)عالمه طباطباجاعل و وجود نخواهد بود  

 نیز وارد باشد.  مورد مفهوم وجود، و مفهوم ظل یا مظهر

 توجه به احوال سالک در حال مکاشفه :  ج(توجیه چهارم

عربی کثرت چهارم برای سازگاری میان شواهد متعارض و تحلیل شواهدی که در آنها ابن حلراه

به این معنا که این تعابیر    کند ارجاع این تعابیر به حالت مکاشفه است.مطلق نفی می  صورتبه را  

این احوال از تجربة خویش   دردر نوعی از حالت شوق و شعف و مکاشفه بیان شده است و عرفا  

  آنکهکنند. چه  گویند که در حالت صحو و بقا همان را به نحو دیگری بیان می ی سخن میبه نحو

روایت مشترک عرفا از حال مکاشفه و تجربه وحدت، نفی دوگانگی بین عین و ذهن و شاهد و  

 مشهود و در میان ندیدن خود است.

متعارف   صورتبهو  عربی به این مطلب تصریح دارد که آثارش را در حالت عادی  ابن  اتفاقاً

 :نویسندگی ننوشته است

کند از شیوه تألیفات متعارف تبعیت نمی  هایمان، تألیفات ما اعم از این کتاب و سایر کتاب 

هر چه را .  ..   و خود نیز مانند مؤلفان نیستیم. زیرا هر مؤلفی تحت اختیار خودش است
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 ما در تألیفاتمان چنین نیستیم  ...   دارد کند و هر چه را بخواهد بیان نمیبخواهد القا می

قلبم فقیر   ( در این حالت )  قلبم بر باب الهی معتکف و مراقب گشایش آن در است   ( ابتدا) 

کند به امتثال آن هنگامی که از ورای آن پرده امری بر قلبم ظهور می   و خالی از علم است. 

 .( 59:  1ج   تا،بی   عربی،ن )اب   پردازم مبادرت ورزیده مطابق حدی که مقرر شده به تألیف آن می 

 

 

 

 نتیجه 

تر مسئله وحدت وجود اساس و پایه اکثر مکاتب عرفانی است، لذا بررسی بیشتر این مسئله و روشن

مسئله وحدت وجود    شدن وجوه مختلف آن سبب فهم بهتر مقصود عرفا در دیگر مباحث است.

یکی از این جهات این است که آیا وحدت    مل و تحلیل واقع شود.أتواند محل تیاز جهات متعدد م

انحالل یا عدم انحالل ذات    تر پرسشجزئی  صورتبهوجود با کثرت قابل جمع است یا خیر و  

عربی در مسئله وحدت وجود و فنا بسیار پراکنده و حداقل در نظر اول  عبارات ابنسالک است.  

کثرت و فنای مطلق دارد    متضاد گونه است. گاه گرایش شدید به وحدت محض و نفی هر نوع

دیگری قائل به وجود نیست و    زیچچیهتعالی برای  رسد که جز برای حقبه نظر می  کهی نحوبه

از کثرت می  صراحتبهگاه   به نحو تفصیلی    راند.سخن  ابتدا سعی شده است که  این مقاله  در 

بی هم به لحاظ کمیت عراین شواهد در آثار ابن  از دو رویکرد عرضه شود.   هرکدامشواهد دال بر  

هرچند محور بحث این مقاله  .  کافی دارند   یو روشناست و هم به لحاظ کیفیت صراحت    توجهقابل

رسد به وحدت آفاقی  عارفی که به این تجربه می  کهییازآنجاناظر به تجربه وحدت انفسی است اما  

در ادامه سعی شده    استشواهد دال بر وحدت یا کثرت آفاقی هم اشاره شده    ؛ لذایابدهم نیل می

تحلیل معنای وجود و عدم در اندیشه    وحدت شهود،   )فنای صفات سالک،   است که چهار توجیه

برای تبیین این تعارض و تضاد   بعد از شهود(  های شهود و معرفتعربی، تفکیک مقام جذبهابن

داند اما  فنای ذات میهرچند شیخ یکی از مراتب فنا را  رسد که  به نظر می  ظاهری ارائه گردد.

عربی از فنا  دقت در عبارت وی و مجموع توجیهات ارائه شده نشانگر این مطلب است که مراد ابن

 انحالل و نیستی کامل نفس سالک نیست.
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