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This article, using a descriptive-analytic method, introduces the
ideas of Ibn ʿArabī in moral epistemology while focusing on the
sources of moral knowledge and explaining how man utilizes these
sources in order to achieve a moral life. The findings of the research
show that Ibn ʿArabī considers moral knowledge to be objective and
presents the Realm of Fixed Entities (Ayan Thabete) as the thing-initself of moral realities. In his writings, though scattered, he clearly
considers five things as the sources of moral knowledge: nature,
intellect, heart, soul and revelation. However, these sources are not
at equal levels and the distinction of revelation and the human soul
over the other sources is apparent. Comparing these two sources, one
can conclude from Ibn ʿArabī’s writings that revelation is the source
of religious legislative guidance and is the result of God’s direct
communication with the prophets and is the path of knowledge to
perfect unity. God’s special servants (Valīyy-u l-Allah), while
perfecting their human souls and possessing special merits in moral
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knowledge still follow the teachings of the law-bringing prophets in
their teachings and actions.
Keywords: mystical ethics, theoretical mysticism, moral
objectivism, meta-ethics.

Extended Abstract
Introduction
When we present contemporary philosophical question to the writings
of foregone thinkers, we encounter replies that are either clear or
ambiguous. In the present article and under the title of moral
epistemology, we have delved into an analysis of the sources of moral
knowledge according to Ibn ʿArabī. Within this discussion, we also
indicate the way that the moral agent interacts with the sources of
moral knowledge, the result of which leads to a moral life. As an
introduction into the discussion of the sources of moral knowledge, it
is necessary to explain Ibn ʿArabī’s general stance regarding moral
knowledge. In short, in Ibn ʿArabī’s thought, the term Immutable
Entities, apart from having an ontological function, also has an
epistemological one, because in this world, the thing-in-itself of the
Immutable Entities and the essences of existents are present in an
intellectual sense. Therefore, apart from fact that the existence of
things across the existential realm is conditional to their immutability
in the Realm of Immutable Entities, the knowledge that we attain of
every external entity is also preceded by the intellectual immutability
of that entity in the Realm of Immutable Entities.
Divine Rope and Human Good Fate
Ibn ʿArabī considers creation to mean holding onto the Divine Rope.
Therefore, one can conclude that he was aware of the clarity of
meaning of the term moral life and moral definability and considering
the transcendence of the concepts relating to God in his own ideas,
has defined being moral to have a clear meaning, hold semantic
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significance and to contain a transcendental aspect. Ibn ʿArabī writes:
“because action in itself has been founded on that which we have
mentioned, therefore, the fate of creation is happiness in accordance
with the types of happiness.” According to him, another way to define
ethics is to consider it equal to the good fate of human beings.
Therefore, in a synonymous meaning, one can present ethics,
happiness, accordance with the thing-in-itself of things (in the Realm
of Immutable Entities) and man’s good fate interchangeably and, in
reality, as an introducer to a desirable (moral) human life in Ibn ʿArabī
intellectual system. Thus, one can conclude that the thing-in-itself of
moral teachings has also been fixed in the Realm of Immutable
Entities as a part of knowledge in its general meaning. Accordingly,
by including moral realities under general realities which are
encompassed in the Realm of Immutable Entities, one can conclude
that Ibn ʿArabī considers moral knowledge to be the product of man’s
knowledge of the levels of existents and their true and desired form
in the Realm of Immutable Entities. Essentially, the moral value of
actions is decided in the Realm of Immutable Entities in accordance
with the thing-in-itself of actions.
Ibn ʿArabī believes that the complete mystics are those who have
attained knowledge of all of God’s Names and thus achieve complete
moral knowledge in the position of determining the external instances
of the Immutable Entities according to their status. In this view, by
respecting Divine sanctity and by reminding himself that he has been
created in the Divine form, man can become close to attaining Divine
wisdom; according to Ibn ʿArabī: “a wise person is one who places
things in their rightful place and does not disaffirm that which the
realities of things require and seek through their attributes.” It is in
these levels that the way-farer attains a distinct knowledge and
ultimately: “the seeker of reality observes plurality in unity.” This
means that he sees all the realities of the world in accordance with
their thing-in-itself aspect in the Realm of Divine Names and
recognizes their moral thing-in-itself.
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The True Reality of All Matters
According to these intellectual foundations, the existence of each
species that is realized through its final differentia is indisputable and
actualized in Divine knowledge. God, with His encompassing
knowledge which includes the Realm of Immutable Entities knows
the true reality of all matters including moral realities and teaches
them to man (in his real rank). As Mulla Sadra has written regarding
the aforementioned teaching, these are those very esoteric, intuitional
sciences that must replace the sometimes unproductive
jurisprudential and theological disputes in order to be a bridge for
attaining certainty in discovering religious and moral realities.
Therefore, Mysticism is defined as true knowledge in order to attain
(moral) happiness. Thus, “the true purpose for man’s creation and the
first goal of creating man who is capable of good or evil is the
perception of the realities of things and knowledge of the essence,
attributes, actions and effects of the Creator of the Heavens and the
Earth, and the origin and the Hereafter, and the kinds of resurrection
of the creations.” In mystical intuitions, the way-farer reaches a stage
where he observes moral knowledge in accordance to its detailed
forms in the Realm of Immutable Entities in the language of God
which flows in the Realms of Canonization and Existence. In such a
stage, a mystic is able to “see God, through God’s eyes in the presence
of God.”
In conclusion, according to Ibn ʿArabī, the thing-in-itself of
existential knowledge and realities — including moral values and
laws; in a meaning equivalent to the recognition of aspects of good
and evil of things — are settled in their true reality in the Realm of
Immutable Entities. However, man has been equipped with numerous
cognitive tools and sources to perceive these laws and values. These
tools possess a potentiality in their own domains which is in
accordance with man’s main needs and capabilities and therefore, it
is possible for man to benefit from them and at the same time requires
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attention to the scope and limit of each of them. As we shall see going
forward, the present article delves into an explanation of these sources
and while providing a detailed introduction for them, explains the
conformity of these sources with man’s existential-cognitive levels.
Thus, by addressing sources of moral knowledge we can recognize
the path of knowing the true reality of morals which are fixed in the
Realm of Immutable Entities.
Conclusion
According to Ibn ʿArabī, God has designated the circumstances of
every phenomenon in the Realm of Immutable Entities and therefore,
knowledge of these entities is tantamount to comprehensive
knowledge of all ranks of existence from the lowest to the highest
realm of Divine Names — except the essence of God, the Almighty.
Understanding phenomena as they are in the Realm of Immutable
Entities is not possible through sensory perception or intellectual
perception that arises from sensation. It is the distinct faculties of the
mystic with their particular scope that connect to the Divine Throne
and recognize things as they are in the realm of God’s knowledge (the
Realm of Immutable Entities). Observing that realm, draws for him
the real circumstances of things in terms of order, the growth and
behavior of phenomenon and their functions, and knowledge of moral
realities, circumstantial effects and formative results of each event is
revealed to the mystic through this channel.
Therefore, Ibn ʿArabī considers moral objectivity to be equivalent to
knowledge of the Realm of Immutable Entities and discovering the
thing-in-itself of moral values; although, cognitive sources- which
are: nature, intellect, heart, man’s soul and Divine revelation- help in
perceiving real knowledge, including moral knowledge. Essentially,
the Realm of Immutable Entities is the origin and real essence of
moral realities and the five sources mentioned in this article introduce
the ways man attains knowledge of the realities that are present in that
origin. Among these sources, the one which is the most
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comprehensive and has a pervasive status in relation to the rest is
Divine revelation. In reality, the most complete manifestation of
God’s Names emerges in the perfect human being and real knowledge
is taught to him through the language of revelation. In accordance to
his existential rank and his connection to the Divine, man is a
comprehensive book for the teaching and manifestation of Divine
knowledge. Thus, knowing the perfected human soul- and beyond
that, striving to perfect the human soul by adhering to Divine
legislation and it stated ethics- is the closest and most certain way to
have knowledge of the thing-in-itself of moral values. Essentially,
acting on religious ethics which is accompanied by knowledge and
general affirmation of religious moral realities, prepares the grounds
for the development of detailed knowledge regarding the thing-initself of morals in the Realm of Immutable Entities. Since practically,
not all human beings will reach the higher stages of Divine knowledge
and the soul of each person in the practical level is bound to a
particular Name from among God’s Names, God has facilitated the
path to knowledge of moral realities by sending down revelation and
keeping open the path of following those who have been bestowed
with knowledge. Therefore, even though each of the sources of
nature, intellect, heart and soul help man to gain knowledge of moral
realities present in the Immutable Realities; however, ultimately, it is
Divine revelation that provides the path for perceiving the cognitive
errors of human beings by teaching knowledge to the perfect human
being.
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فصلنامه تأمالت اخالقی

دورة اول ،شمارة اول ،بهار  ،9911ص .901-19
شاپا1212-0190 :

منابع معرفت اخالقی در اندیشه ابنعربی
علیرضا آرام
سید احمد

1

فاضلی2

چکیده

این مقاله با روش توص یفی -تحلیلی ،به معرفی اندیش ه ابن عربی در حوزه معرفتشناسی
اخالق ،با تمرکز بر منابع معرفت اخالقی و تشریح چگونگی بهرهگیری انسان از این منابع
در جهت ایص ا به حیات اخالقی میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که ابن عربی
معرف ت اخالقی را عینی دانس ته و عالع اعیان ثابته را به عنوان نفس االمر حقایق اخالقی
معرفی میکند .وی در آثار خود به ش لی پراکنده اما ص ریح ،پنج منبع :طبیعت ،عقل،
قلب ،نفس و وحی را منابع ش ناخت حقایق اخالقی دانس ته اس ت .البته رتبه این منابع
ی س ان نبوده و امتیاز وحی الهی و نفس آدمی بر سایر منابع نمایان است .در مقام مقایسه
این دو منبع ممتاز ،از کلمات ابن عربی چنین بر میآید که وحی منبع تش ریعی هدایت و
محصو ت لع مستقیع حضرت حق با پیامبران و مسیر معرفت به توحید کامل است .اولیاء
حق ،ض من ت امل بشش یدن به نفس انس انی و در عین برخورداری از امتیازات خاص در
معرفت اخالقی ،در تعلیع و عمل خود پیرو تعالیع پیامبران صاحب شریعت هستند.
واژگان کلیدی :اخالق عرفانی ،عرفان نظری ،عینیگرایی اخالقی ،فرااخالق.
 .1دکترای فلسفه اخالق ،دانشگاه قمa.r.aram1359@gmail.com ،
 .2استادیار گروه فلسفه اخالق دانشگاه قمahmad.fazeli@qom.ac.ir ،
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مقدمه
با عرض ه پرس های امروزی فلسفه بر آثار متف ران سلف ،با پاسخهای صریح یا مبهمی
مواجه میش ویع .در مقاله حاض ر و یل عنوان معرفتش ناس ی اخالق ،مششصا به تحلیل
منابع معرفت اخالقی از منظر ابن عربی پرداختهایع .ض من همین بحث ،به راه تعامل فاعل
اخالقی با منابع معرفت اخالقی اش اره میکنیع ،که ماحص ل این تعامل به تحصیل حیات
اخالقی منتهی میش ود .به عنوان مقدمه ورود به بحث منابع معرفت اخالقی ،الزم اس ت
موض ع کلی ابن عربی را در ب ا معرف ت اخالقی بی ان کنیع .با این بیان اجمالی که در
اندیش ه ابن عربی اصطالح اعیان ثابته عالوه بر کارکرد وجودشناختی آن ،واجد کارکرد
معرفتش ناختی اس ت .چرا که در این عالع نفْْس االمر اعیان و ماهیاتِ موجودات به نحو
علمی حض ور دارد .پس عالوه بر اینک ه موجودی ت موجودات در پهن ه ع العو وجود
مشروط به ثبوت آنها در عالع اعیان ثابته است ،علمی که ما نسبت به هر عین خارجی به
دس ت میآوریع نیز مس بوق به ثبوت علمی آن عین در رتبه اعیان ثابته اس تبابن عربی،
 ،۷۸۳۱ص.)2۴۱ .
ابن عربی تشلق را به معنای چنگ زدن به ریسمان مح ع الهی دانسته استبابن عربی،
 ،۷۸۳۸ص )۷۵2 .از این رو میتوان گفت وی به وض وحو معنایی تعبیر حیات اخالقی و
تعریفپذیری اخالق توجه داش ته و با توجه به تعالی مفاهیع مرتبط با خداوند در اندیش ه
خود ،اخالقی بودن را واج د معن ای واض ح ،ح امل داللت و حاوی وجه متعالی معرفی
کرده اس ت .ابن عربی مینویس د« :چون کار در نفس خود بر آنچه بیان داش تیع قرار
گرفت ه اس ت ،بن ابراین ع اقب تِ ک ار خلق ب ه س عادت اس ت ،بنا به اختالر در انوا
س ع ادت».بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص )۷۱۱ .در واقع از نگ اه وی عب ارت اخری در تعریف
اخالق ،مع اد با حس ن عاقبت آدمیان اس ت .بنابراین در یک ترادر معنایی ،میتوان
اخالق ،س عادت ،تطابق با نفس االمر اموربدر عالع اعیان) و حس ن عاقبت آدمیان را به
ج ای ی دیگر و در واقع ب ه عنوان معرر حی ات مطلو باخالقی) آدمی ان در منظوم ه
ف ری ابن عربی معرفی کرد .ب ه این ترتی ب میتوان نتیج ه گرفت که نفس االمر معارر
اخالقی نیز به عنوان جزئی از معرفت در معنای عام ،در عالع اعیان ثابته تثبیت شده است.
از این رو میتوان ب ا اندار حقایق اخالقی تحت حقایق کلی مندر در عالع اعیان ثابته
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ب ه این نتیج ه رس ی د ک ه ابن عربی معرفت اخالقی را محص و علع انس ان به مراتب
موجودات و صورت اصیل و مطلو آنان در عالع اعیان ثابته دانسته است .در واقع ارزش
اخالقی اعما  ،با نظر به نفس االمر آنها در عالع اعیان ثابته رقع میخورد.
به باور ابن عربی ،عارفان کامل کس انی هس تند که به تمامی اس ماء حق تعالی معرفت
یافته و بدین طریق با نظر به منزلت ثبوتی اعیان ،در مقام تش شیص مصادیق خارجی آنها
ب ه معرفت اخالقی کامل دس ت مییابند .در این نگاه ،انس ان با رعایت حریع الهی و با
تذکار بر اینکه خود بر ص ورت حق آفریده ش ده است ،به مرزهای ح مت الهی تقر
مییابد که در تعریف ابن عربی« :ح یع کس ی اس ت که اش یاء را در جایگاه خودش ان
مینهد و از آن چه که حقایق اش یا به ص فاتش ان اقتض اء میکنند و میطلبند ،عدو
نمینمایند».بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص )2۴۳ .در این مراتب اس ت که سالک به معرفتی ممتاز
دس ت مییابد و نهایتا« :ص احب تحقیق ،کثرت را در واحد مش اهده میکند».بابن عربی،
 ،۷۸۳۱ص )۷۳۱ .ب ه این معن ا که تمام وقایع عالع را بر حس بو نفس االمر آنان در عالع
اسماء حق رویت میکند و نفس االمر اخالقیشان را میشناسد.
مطابق این مبانی ف ری ،وجودِ هر نوعی که با فص ل اخیر آن محقق ش ود ،در علع
الهی مس لع و محقق اس ت بمالعبداهلل زنوزی ،۷۸۵۴ ،ص .)222 .حق تعالی با علع محیط
خود که مشرر به عالع اعیان ثابته است ،حاق واقع همه امور و از جمله حقایق اخالقی را
میداند و آنرا به انس انبدر رتبه حقیقی او) تعلیع میدهدبابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.)2۴۱ .
چنانکه مالصدرا در معرفی آموزه فوق نگاشته است ،این همان علوم باطنی کشفی است
که باید جایگزین مجادالت بعض اْ بیحاصل فقهی و کالمی شود ،تا معبری برای تحصیل
یقین در کش ف حقایق دینی و اخالقی باش دبص درالدین ش یرازی ،۷۸۳۷ ،ص .)۷۵۵ .از
این رو عرف ان ب ه عنوان معرف ت حقیقی برای ایص ا ب ه س ع ادتباخالقی) تعریف
میشودبقیصری ،۷۸۵۱ ،ص .)۷۷ .بدین قرار« ،غایت اصلی از خلقت بشر و مقصود اوّّلی
از ایجاد انسانو قادر به خیر و شر ،ادراک حقایق اشیاء و معرفتِ ات و صفات و اسماء و
افعا و آثار خالقو ارض و س ماء و مبد و معاد و کیفیت حشرو مشلوقات است».بآشتیانی،
 ،۷۸۳۱ص )2۵2 .در م اش فات عرفانی ،سالک به رتبهای میرسد که معارر اخالقی را
به زبان پروردگار که در عوالع تش ریع و ت وین جاری اس ت ،مطابق ص ورت تفص یلی
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آنه ا در عالع اعیان ثابته رویت میکند .در چنین مرتبهای عارر قادر اس ت تا «به عین
حق در محضر حق ،حق را بینند» بنفری ،۷۸۳۱ ،ص.)۴۱ .
در نتیج ه در نگ اه ابن عربی ،نفس االمر هم ه مع ارر و حق ایق وجودی -از جمل ه
اح ام و ارزشهای اخالقی؛ در معنایی معاد با شناخت وجوه خیر و شر امور -در حاق
واقع خود در عالع اعیان ثابته مستقرند .اما انسان برای درک این اح ام و ارزشها به منابع
و ابزارهای ش ناختی متعدّّدی تجهیز ش ده اس ت .این منابع هر یک در حریع خاص خود
واجد قابلیتی اس ت که با رئو

نیازها و اس تعدادهای انسان منطبق است و از این رو بهره

بردن از آنها برای آدمیان میس ّّر و در عین حا نیازمند دقت در وسعت و محدودیت هر
یک از آنان اس ت .چنانکه خواهیع دید ،مقاله حاض ر به تش ریح این منابع میپردازد و
ض من معرفی تفص یلی آنها ،راه انطباق این منابع با مناز وجودی -معرفتی انس ان را
تش ریح میکن د .بدین ترتیب با طرح منابع معرفت اخالقی ،مس یر ش ناخت حاق واقع
اخالقیات را ،که در عالع اعیان ثابته مستقرند ،خواهیع شناخت.
 .1طبیعت
ابن عربی بر اس ا

نظریه وحدت وجودی خود که عالع را جلوه اس ماء حض رت حق

میداند ،به س ایر مظاهرو وجود و عالع اعیان و عناص ر طبیعیبو در مجمو به عالع آفاق)
نیز ب ه عنوان منابع ش ناخت حق تعالی توجه دارد .در تقریری کوتاه از اندیش ه وحدت
وجود میتوان گفت :وجود در مقام تحقق خارجی موجودیت خود را از نفْْس خود دارد
و با این خصیصه در ات خود واجب است .یعنی وجو و وجود اتی آن است .این همان
وجود در اص طالح عرفانی اس ت که از کثرت نس بی و وحدت اتی برخوردار اس ت
بقونوی ،۷۸۳۸ ،ص .)۷۳2 .در این نگ اه ،عالعو ام ان میان دو وجودِ قدیع و حادث واقع
ش ده اس ت ،که در واقع میان وجودِ حقیقی و مجازی اس ت .در اندیشه ابن عربی و اتبا
وی وجود همان حض رت حق اس ت و عدم به تمام خلق اطالق میشود بالجیلی،۷۴2۱ ،
ص .)2۱ .عدم به اعتبار افاض ه وجود از جانب حق تعالی ،به فیض وجود نائل میش ود.
بن ابراین ،اگر بدایت و غایت یا اوّ و آخر و از و ابد را مالحظه کنیع ،تنها یک وجود
مس تمر را خواهیع یافت بابن عربی ،۷ ،2۱۷۷ ،ص .)۳۷ .این وجود مس تمر ،البته ت ثر
یافته و با نمود و ظهور و امتداد و س ایه همراه شده است؛ که ت ثرات آن همان مشلوقات
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هس تند .مشلوقاتی که اتاْ معدوماند و با بس ط وجود حق تعالی به عرص ه وجود وارد
ش دهاند .البته با این قید که همچنان در دوام خود در عرص ه وجود به واحد حقهای که
منشأ ظهور آنان است ،مفتقرند.
ابن عربی به آیه «سَنُروویهووع آیاتِِنا فِِی الْْآفاقو وَ فِِی َنْفُسِهووع» اشاره کرده است بابن عربی،
 ،۷۸۳۱ص .)۵۸ .در این بح ث ،ابن عربی ر ی غزالی را ک ه طبق آن خ داون د بدون نظر
کردن در عالع ش ناخته میش ود ،مردود میش مارد .چرا که وجه إله بودن خداوند -که
نباید با ات او مش تبه ش ود -تنها با مألوهیت ما ش ناخته میش ودبابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.
 .)۳۸در این نگاه ،طبیعت به س هع خود جزئی از ظهورات حضرت حق است ،به بیان ابن
عربی «ازلی بودنْ نفْسو وجود حق تعالی اس ت و غیر ازلی وجودِ حق تعالی به ص ورت
عالع ثابت[طبیعت] اس ت که حدوث نامیده میش ود» بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۸۳۸ .البته
ب ای د توجه داش ت که این مظهر ،در پایینترین رتبه از مظاهر قرار دارد .آنچنانکه ابن
عربی آنرا به وص ف ظلمت توص یف کرده و به بیان وی در فصّ موس وی فص وص
الح ع ،جدا ش دن موسیب ) از تابوت خود در رود ،به معنای استمداد از علع الهی برای
خرو از ظلمت طبیعت است بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.)۸۳۷ .
وی با اش اره به آیه «فَأَینَمََا تُوَلُواْ فَثَعَ وََجهُ اللهِ» رو کردن به قبله در وقت نماز را موثر
میداند ،چرا که ی ی از وجوه خداوند در مس جد الحرام اس ت .اما به تاکید و با رعایت
اد باید گفت که خدا منحص ر در هیچ م انی نیس تبابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۷۱۷ .این
همان وص ا دائمی و رویت مداوم حق تعالی اس ت ،که در اندیش ه عرفانی نمود قابل
توجهی دارد .در این نگاه خداوند در تمام وجوه هستی و حتی در ظلمات طبیعت نیز قابل
رویت اس ت؛ البته آنچه مهع اس ت متوقف نماندن در یک س احت خاص و ارتقاء به
مراتب عالیه وجودی است.
ابن عربی در بیانی دیگر ،جایگاه فروتر طبیعت را چنین ش رح میدهد که ظهور حق
در عوالع روحانی و طبیعی همانند نیس ت .چرا که ظهور در اوّّلی بس یط و نورانی است و
در دومی مرک ب و ظلم انیبابن عربی ،بیتابالف) ،ص .)۷۵۱ .در اینجا باز هع با مفهوم
طبیعت به عنوان یک تجلی ناز و سافل از جود فیّاض الهی مواجه میشویع .مرتبهای که
در عین تنز  ،همچنان محل حیات آدمیان و مجالی ظهور تجلیات الهی برای س ال ان و
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محلی برای آغاز معرفت اخالقی اس ت .در واقع انس ان برای ش ناختن حقایق اخالق در
ع الع اعیان ثابته ،در گامهای نشس تین حیات خود ناگزیر از رجو به عالع اعیان طبیعیه
اس ت ،تا با مش اهده جلوههای ظهور حق تعالی در این عالع ناز  ،معبر کش ف حقایق در
حاق واقع آنها به مرور گشوده شود.
البته در همین رتبه موس وم به طبیعت نیز مراتب وجودی و معرفتی موجودات متفاوت
اس ت .به تعبیر قونوی ،قوابل طبیعت از حیث اس تعداد به دو نو و تمام و محدود تقس یع
میش وند ،که تنها قوابل تمام به بقا میرس ندبقونوی ،۷۸۳۸ ،ص .)2۱ .به بیان ابن عربی،
مق ام ادریس این بوده ک ه از تیرگیه ای طبیع ت و نق ایص آن ،ک ه برخ اس ته از مزا
عنصری است ،بیرون رفته و روحانی شده استبقونوی ،۷۸۳۸ ،ص .)2۴ .به باور او انسان
از همین عالع طبیعت ،در پاکی و تحص یل کما تا جایی پی

میرود که س لطه طبیعت

در برابر اح ام عقل نابود میش ود و به تزکیه میرس دبقونوی ،۷۸۳۸ ،ص .)۴۱ .بدین
ترتیب ،طبیعت به عنوان یک منبع معرفتی -اخالقی محدود ،در رتبهای واالتر از خود ،به
مرتبت عقل راه مییابد .در این گام ،انسان به حسب ارتقاء نیازهای وجودی خود ،عالمی
باالتر از طبیعت را طلب میکند ،تا به معارر باالتر دس ت یابد و منزلت عالع اعیان ثابته
را از نمایی نزدیکتر بشناسد.
 .2عقل
با آنکه عقل در منزلت معرفتی خود واالتر از طبیعت است ،اما همچنان در حصار طبیعت
محص ور اس ت .از این رو ابن عربی عقل را راهنمای عموم مردم -و عارفانْ به عنوان نه
خواص ممتاز -دانس ته و ایمان را شأن ممتاز بندگان برگزیده حق تعالی خوانده استبابن
عربی ،۷۸۱۱ ،ص .)۱۱ .او ص احبان عقل را ص احبان تقیید و حص ر نامیده که در دالیل
عقو محص ورند.بابن عربی ،۷۸۱۱ ،ص )۸۳۵ .به بیان وی« :از آنجا که مردم به یاری
عقو خود خداوند را وص ف نمیکنند ،خداوند خود را از تنزیه عقو منزه دانسته است.
چرا که مردم با تنزیه خود او را محدود مینمایند و در نتیجه آن [خدایی] که از همه اشیاء
متمایز است ،به سبب همین تمایزْ محدود میگردد».بابن عربی ،۷۸۳۷ ،ص)۷۸۷ .
در کالم ابن عربی ،عقل محدودیتی دارد که برگرفته از وابستگی آن به حوا

است

و راه خرو از این انحص ار حس ّی ،عنایت روحی از جانب امر الهی اس ت .تنها از همین
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راه میتوان به معانی باطنی دس ت یافت.بابن عربی ،۷۴2۱ ،ص )۴۱ .عقلو مبتنی بر حس،
در برابر کش ف و یقین ،ارزش معرفتی چندانی ندارد و در حدّ محس وس اتی که مدرََک
حیوانات نیز هست ،متوقف میماندبابن عربی ،بیتاب ) ،ص.)۵۱ .
البته او میان کش ف عقلی و نفس انی و روحانی تمایز قائل ش ده اس ت .بر این اس ا ،
کش ف عقالنی محص و تالش عقل و ف ر آدمی اس ت .در حالی که کش ف نفس انی
محص و قوه خیا بوده که با ممارس ت و ریاض ت حاص ل میش ود و نهایتاْ کش ف
روحانی با ارتقاء از دو کشف عقلی و نفسانی حاصل میشود و محصو اشراقی از انفا
رحمانی اس تبابن عربی ،بیتابالف) ،ص .)۷۵۱ .اگر عقل در منزلت روحانی خود جای
گیرد و از حص ار محس وس اتِ طبیعی فراتر رود ،انس ان به نور عقل محیط ش ده و بر کل
اش ی اءباعع از ظاهر و باطن آنها) مس توی میگرددبحمویه ،۷۸۱2 ،ص .)۳۱ .در این
تفسیر آشنا ،عقل فعّّا به قوه متشیّله ما میتابد و با مجرد کردن آن ،ادراک معقوالت را
برای انسان فراهع میکند بابن سینا ،۷۳۳۱ ،ص.)۴۸ .
عقل به معنای ص ادر نشس تین که اص طالحی رایج در ح مت اس المی اس ت ،مورد
توج ه ابن عربی قرار دارد .وی در فتوح ات الم ی ة عق ل را حامل جمیع جمیع معلومات
علوی و سفلی دانسته است ،که البته این عقل بیواسطه از سوی حق تعالی افاضه میشود.
عقلبعقل او ) از س وی خدا کس ب فیض میکند و البته خود به نفس فیض میرس اند و
نهایتا نفس نیز منبع سرایت فیوضات به مقام فعلیت و تحقق است بابن عربی،۷ ،2۱۷۷ ،
ص .)۷۴۴ .به بیان قونوی ،عقل او گردآورنده تمام معانی ص فات حق تعالی اس ت و
ملت و آیین ابراهیع ظهور به اح ام و صفات و اخالق ثبوتی الهی به تمامه دارد ب قونوی،
 ،۷۸۳۸ص .)۴2 .ب ا این ح ا  ،ابن عربی ت اکی د میکن د ک ه این تع الیع را عق ل نظریو
محص ور در حوا  ،ب ه کمک نیروی ف ر خود در نمییابد و فهع این موارد تنها از راه
کشف الهی میسّّر میگردد بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.)۳ .
در واقع باید گفت که ابن عربی مزایای عقل را به عنوان یک منبع ش ناخت اخالقی
پذیرفته ،اما به محدودیتهای آن نیز واقف است بابن عربی ،۷۸۱۱ ،ص .)۱۱ .همچنانکه
وی توحیدِ مس تند به دلیل عقلی را قابل اعتماد نمیداند و آنرا زیادات ادله و نه زیادات
توحی د معرفی میکن د بابن عربی۷۸۱۱ ،ب ) ،ص .)۷2 .در عین ح ا  ،ب ه باور وی نزا
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عقل و هوی بر س ر ریاس ت بر قوای انس انی اس ت ،که غلبه عقل بر هوی در ح ع همان
نتیج ه مطلو و اس تعم ا عق ل ،به عنوان یک منبع معرفت اخالقی خواهد بود .در نتیجه
عقل انس انی موهبتی اس ت برای رهایی انس ان از جنون ،که نق

وزیر را برای آدمی بر

عهده میگیرد بابن عربی ،بیتاب ) ،ص .)۸2۱ .اما باید توجه داش ت که انسان دارای دو
علع فطری اس ت ک ه اوّّلی نس بت به وجود خداوند متعا و دومی علع به فقر و نیاز او
نس بت به خداوند اس ت بابن عربی ،۷۳۳۳ ،ص .)2۸۳ .در واقع فهع نقص ان انس ان در
وجود -و از جمله ناقص بودن عقل آدمی -نوعی از علع فطری و مندر در نهاد انس انی
اس ت .این چنین انس ان در مس یر حی ات اخالقی خود به محدودیت عقل خود واقف
میشود و زمینه روی آوردن به منابع واالتر معرفت اخالقی ،برای تحصیل معرفت به حاق
واقع اخالقیات فراهع میگردد.
این س شن از مش اهیر تصور است که اراده را به معنای ترک اراده دانستهاند .اما ابن
عربی با ارائه یک معنای تازه میگوید که اراده به معنای اراده برای معرفت به حق تعالی،
آن هع از راه م اش فه و نه از طریق براهین عقلیه اس ت .آدمی در این شناخت که مدیون
هدایت حق تعالی است ،از کن اشهای ناتمام عقل بینیاز خواهد شد بابن عربی،۷۸۳۷ ،
ص .)۷۴۱ .درباره رابطه عقل و ش ر نیز ابن عربی بیان قابل توجهی دارد« :شر را نوری
اس ت و عقل را میزانی و ش ریعت مویّد عقل و به منزله پیش وای آن اس ت» بابن عربی،
 ،۷۸۳۷ص .)۳۵ .ابن عربی به حدیث « وَّ ُ ما خَلَقَ اهللُ العََقل» اش اره کرده و به اس تناد
روایت « وَّ ُ ما خَلَقَ اهللُ نوری» ،حقیقت عقل را با نور پیامبر اکرمبص) ی ی دانسته است
بابن عربی ،2۱۱2 ،ص .)2۳۳ .از این رو تالزم عقل و ش ر ثابت شده و در واقع شریعت
به عنوان طریق درست راهبرد عقل به انسان معرفی میشود .در مجمو به نظر میرسد در
نگاه ابن عربی ،عقل به شرط الهام از شریعت میتواند به کارایی بی تری دست یابد ،اما
همچن ان در مق ایس ه ب ا قل ب از محدودیت اتی برخوردار اس ت .در واقع قلب منبعی
نزدیکتر برای الهام گرفتن از عالع اعیان ثابته تلقی میش ود و در نتیجه برای تحص یل
معرفت اخالقی مطمئنتر است.
 .3قلب
در تش ریح قوای شناختی انسان ،ابن عربی به تقیّد عقل و تقلب قلب اشاره کرده است .از
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نظر او حقیقت در نفس االمر خود از حص ر و محدویت ابا دارد؛ که از همین رو قلب به
محل مطمئن ش ناخت تبدیل ش ده ،اما عقل در محدودیت شناختی خود محصور میماند.
از این رو در تفسیر ابن عربی ،قرآن یادآوری را به قلب و نه به عقل نسبت داده و فرموده
است« :إنَ فی لک لََذکری لِمََن کان له قَلْبٌ»  .ابن عربی در معرفی بی تر قلب ،به عنوان
منبع ش ناخت اختص اصی عارر ،مینویسد« :قلب -یعنی قلب عارر به خدا -از رحمت
الهی اس ت و آن از رحمت فراگیرتر اس ت؛ چرا که حق جل و عال در آن میگنجد و
رحمت

گنج ای

او را ن دارد» بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص)۷۱۵ .؛ همچنین ،در توص یف

فراخی قلب عارر آورده است« :چون تجلی قلب به صور گوناگون است ،ضرورتا قلب
به حس ب ص ورتی که در آن تجلی الهی واقع میشود ،فراخی و تنگی پیدا میکند؛ زیرا
در قل ب چیزی از ص ورتی ک ه تجلی الهی در آن واقع میش ود ،ازدیاد نمییابد» بابن
عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۷۱۱ .در حقیقت قلب عارر یا انس ان کامل به منزله نگین انگش تر
اس ت ،که با توجه به اندازه و ش ل رکا انگش تر ،قابل ت ییر اس ت.بهمان) به باور ابن
عربی خ داون د «قلو

ع ارف ان را بی دار کرد ت ا عوارض زن دگی دنی ا آن ان را از این

آگاهی[نس بت به حقیقت] مش و نس ازد .زیرا بنده نمیداند در کدام دم روح

گرفته

میشود ،مم ن است در وقت غفلت گرفته شود؛ که در آن صورت با کسی که در وقت
حضور جان

گرفته میشود ،برابر نیست» بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.)۷۱۷ .

از نظر وی« :خدای تعالی دو تجلی دارد .تجلی غیب و تجلی ش هادت .از تجلی غیب
اس تعدادی را که قلب بر آن اس ت میبشش د و آن تجلی اتی اس ت که حقیقت

غیب

میباش د ...چون برای قلب این اس تعداد حاصل گشت ،حق تعالی در عالع شهادت بر آن
تجلی ش هودی میکند و به صورتی که برای

تجلی کرده است ،ظاهر میشود ...و به او

استعداد میبششد که فرمودََ :عطََى کُلَ شََیءٍ خَلْقَهُ »بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص )۷۱۳ .انسانها
به حس ب میران تجلی حق تعالی از علع و معرفت برخوردارند و «حقی که در ص ورت
اعتقادی اوس ت ،همان اس ت که قلب ص ورت

را فرا گرفته و اوس ت که بر او تجلی

میکند» بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.)۷۱۳ .
باید توجه داشت که عالع اعیان ثابته فراخ بوده و به سبب انع ا

صور علع الهی در

آن ،فاقد هر گونه محدودیت است .در نتیجه هرگونه محدودیت به قوای شناختی انسانها
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باز میگردد و از جهت حق تعالی امس اکی در تجلی و اعطاء معرفت وجود ندارد .پس
اگر قل ب انس ان ب ا هم ه ظرفی ت خود از کس ب معرف ت اخالقیو ک ام ل باز ماند ،این
محدودیت را باید در انس داد برخی از قوای ش ناختی انس ان و نه در محدودیت حقایق
اخالقی من در در س اح ت اعی ان ثابته تفس یر کرد .با این حا  ،این نقایص وجودی-
معرفتی با رش د قوای ش ناختی و ارتقاء مناز وجودی انس ان و البته با افاضه حق تعالی به
مظاهر خود قابل جبران اس ت .به بیان ابن عربی« :هر کس که او را از تقیید رها س اخت،
ان ارش نمیکن د و در هر ص ورتی که در آن تحوّ نماید بدو اقرار میکند و به مقدار
ص ورتی که در آن برای

تجلی کرده اس ت ،تا بینهایت از خود بدو میبشش د .زیرا

ص ورتهای تجلی را نهایتی نیس ت تا در آن متوقف ش ود».بهمان) از همین روس ت که
عارر هر دم درخواس ت افزای

علع را از حض رت حق داردبهمان) .که فرمود :وَ قُلْ

رَ و زوودنی عِلْْماً
به باور ابن عربی قطع حجا ش یطانی ،که باعث اخالق میمه در قلب است ،به مدد
تاب

نور هدایت الهی بر قلب آدمی روی میدهد بابن عربی ،2۱۱۳ ،ص .)۵۱ .از این رو

حق تعالی فرموده است« :وََاتَقُُوا اللَهَ وَیُعَلِمُ ُعُ اللَهُ» به باور ابن عربی از پی این تعلیع است
که معرفت وقی و الهی برای انس ان تحصیل میشود بابن عربی ،۴ ،2۱۷۷ ،ص.)22۵ .
بن ابراین فهع حقیقت عالع و رویت نفس االمر اخالقیاتِ مقرر در عالع اعیان ثابته ،با ف ر
و نظرورزی عقالنی مم ن نیس ت؛ بل ه ب ا علع موهو ب ه کش ف و نتایج مجاهداتِ
برگرفته از همت و وس عت قلب ،میس ّّر میگردد بهمان ،۷ ،ص .)۷۵۵ .ابن عربی در
ترجمان االش واق از موهبت کش ف و ش هود س شن گفته اس ت؛ که اگر ص احبان علوم
ادریس یبعلوم نظری) از مقام حُُس ن الهی مطلع بودند و بدان م اشفه راه مییافتند ،از راه
رفته باز میگشتند بابن عربی ،۷۴2۵ ،ص .)۷۸۱ .اما در منظومه ف ری ابن عربی ،قلب نیز
واجد محدودیت اس ت و در نتیجه در مس یر حیات اخالقی انس ان به عنوان کارگزاری
برای یک منبع معرفتی واالتر استقرار یافته است.
 .4نفس
از نگاه ابن عربی نفسو انس ان به عنوان یک منبع جامع ش ناخت محس و میش ود که
کش ف ظرفی ته ای آن ب ه کارگزاری ناقص عقل و به همّّت قلب برای عارر میس ّّر
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میش ود .البته باید توجه داش ت که تمامی منابع معرفتی انس ان ،اععّ از طبیعت و عقل و
قلب ،که به کمک منبع محوری شناخت -یعنی نفس انسانی -به درک و دریافت حقایق
معرفتی اخالق اش ت ا دارند ،در برابر آنچه هدایت الهی خوانده میش ود نق

قابلی و

جنب ه پ ذیرش و انفعا محض را دارند .ابن عربی در معنای هدایت میگوید که خداوند
بص یرت انسان را تا بدانجا نورانی میکند که شیء را آنچنان که هست ،در حا ثبوت
عین ثابت او ،میبیند بابن عربی ،۷۸۳۷ ،ص.)۷۴۱ .
در بیانی دیگر آورده است که :معرفت انسان به نفس خود بر معرفت او به پرودگارش
مقدم اس ت .پس« :حقیقت خود و طریقت را بش نا  ...و این را کس ی فهع نمیکند مگر
آنکه حق او را بفهماند که حق را نس بتها و وجوه مشتلف اس ت» بابن عربی،۷۸۳۱ ،
ص .)۷۴۳ .فهع این نس بتها و وجوه مشتلف نیازمند ح متی اس ت که به بیان ابن عربی
کار آن س نج

و اس تقرار امور عالع در جایگاه مطلو خود ،نزد اعیان ثابته اس ت .در

واقع معرفت اخالقی از فهع همین نسبتها و درک روابط میان پدیدههای عالع و عمل به
فهع ص حیح ت ا مرتبه تشلق به اخالق الهی ،فراهع میش ود .اما در جهت رویت حقایق
اخالق در مرتبه اعیان و دست یافتن به معرفت عینی نسبت به حاق واقع اخالقیات ،مرتبت
نفس عنوانی جامع برای قوای ش ناختی انس ان اس ت .چرا که این منبع جلوه اجمالی تمام
اس ماء الهی و در نتیجه بازتابی از حقایق معرفتی عالع اعیان ثابته در نهاد آدمی اس ت .به
بی ان ابن عربی« :پس آنچه ادراک میکنیع وجود حق در اعیان مم نات اس ت .از این
روی از حی ث هویتِ حقْ همان وجود اوس ت اما از حیث اختالر ص ور در او ،اعیان
مم نات اس ت ...پس از حیث احدیت ،س ایه بودن همان حق اس ت ،زیرا او واحد احد
است ،ولی از حیث کثرت صور ،او عالع است» بهمان ،ص.)۷۸۵ .
در واقع ات انسان و نفس انسانی به عنوان تجلی کامل اسماء الهی ،جامعترین کتا
در فهع اس رار ت وین عالع و در معرفت به اخالقیات و ارزشهایی اس ت که پیشاپی

به

نحو کامل در عالع اعیان ثابته مس تقرند .از همین روس ت که ابن عربی میگوید« :جدا
کردن ش یء از ات

محا اس ت؛ پس [نفس] خود را بش نا » بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.

)۷۸۱؛ چرا که ش ناخت نفس معاد ش ناخت ات انس ان اس ت و ات انسان نمود جامع
تجلی اس ماء حق تعالی اس ت .اینچنین انس ان با رجو به نفس خود به عنوان یک منبع
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معرف ت اخالقی ،نس ب ت ب ه حق ایق اخالق -ک ه در ع الع اعیان ثابته منع ساند -آگاه
میش ود .پی داس ت ک ه این اگ اهی از حی ث رتب ه و اعتبار وجودی -معرفتی واالتر از
ی افت هه ای طبیعی ،عقالنی و حتی الهامات قلبی اس ت .چرا که نفس انس انْ منبع جامع
معرفت اس ت و از این رو مس تجمع تمام معارر راه یافته به قوای ش ناختی انس ان تلقی
میشود.
با این همه باید توجه داشت که در کنار تفاضل در منابع معرفتی انسان ،مراتب معرفتی
آدمیان نیز به حسب اختالر رتبه وجودی آنان متفاوت است .بل ه باید گفت هر فرد نیز
پس از ارتق اء ب ه مرتب ه ی ی از اس ماء حق تعالی به معرفتی تازهتر دس ت مییابد .این
معرفتِ مض اعف ،به کارگزاری نفس آدمی انجام میش ود .ابن عربی به ش ناخت دوباره
نفس پس از مالقات ر ّ اش اره میکند و مینویس د« :چون داخل جنت او ش دی داخل
نفس او ش دهای پس نفس ت را به معرفتی دیگر غیر از معرفتی که آنرا شناختی ،خواهی
شناخت» بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.)۷۱۳ .
در تشریح قدرت نفس آدمی برای شناخت حق تعالی ،ابن عربی به سشن سهل استناد
میکند که «ربوبیت را رازی اس ت و آن راز تویی» بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۷۱۵ .به بیان
وی ،م ا به مألوهیت خوی

او را اله قرار دادیع و از این رو پیامبربص) فرمود« :مَنْ عَرَرَ

نفْسََه فقََد عَرَرَ ربَّه».بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص )۳۸ .ابن عربی با توجه به بحث معرفت نفس،
به آیه «س َنُروویهووع آیاتِِنا فِِی الْْآفاقو وَ فِِی َنْفُُس ِهووع» اشاره کرده استبابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.
 .)۵۸از نگ اه او علع به إله ،بدون علع به مألوه قابل اعتماد نیس ت؛ چرا که به ت رار باید
گفت« :مَنْ عَرَرَ نفْسََه فقََد عَرَرَ ربََّّه».بابن عربی۷۸۱۱ ،ب ) ،ص )۷۸ .بنابراین« :کما در
کسی است که پروردگار و نفس

را مشاهده کرده باشد» بابن عربی ،۷۸۳۸ ،ص.)۸۷ .

اینچنین مس یر معرفتورزی انس ان به حقایق اخالق ،که این حقایق در عالع اعیان
ثابته مس تقرند ،با عبور از دهلیز تنگ طبیعت ،مجرای پرپیچ و خع عقل و ش اهراه بعض اْ
تاریک قلب ،تحت هدایت نفس انس ان به عنوان کتا جامع معرفت الهی ،به منبع اصلی
معرف ت -یعنی تعالیع وحیانی حض رت حق -تقر مییابد .بدین طریق حقایق اخالقی
مستقر در اعیان ثابته با تعلیع مستقیع حضرت حقْ به رسوالن الهی منتقل میگردد.
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 .5وحی
در اندیش ه ابن عربی ،عالوه بر تمام منابع ش ناخت آدمی که وی را به س وی حق تعالی
فراخوان ده و اخالق حمیده را به وی تعلیع یا تذکر میدهند ،حق تعالی ر س ا با فاعلیت
ت وینی و تش ریعی خود ب ه ه دای ت بن دگ ان میپردازد .در واقع همانطور که وحدتِ
وجود به هدایت ت وینی انس ان از طریق رجو به طبیعت و عقل و قلب و شناسایی نفس
منتهی میش ود ،نزو ش رایع نیز مرتبهای از ظهور و تجلی اس ماء الهی بر س احت انس انی
است.
وحی به عنوان خطا مس تقیع خداوند به انس ان ،ی ی از مهعترین منابع معرفت به
طریق تشلق به اخالق اهلل اس ت .ابن عربی از ش وق حق تعالی به مقربان سشن گفته است
بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۴۷۸ .این ش وق البته مس تلزم آن اس ت که حق تعالی از طریق
ارس ا وحی ،زمینه تقر بندگان به خوی

را فراهع نماید .وحی الهی وابس ته به همان

رحمتی اس ت که ابن عربی از سریان آن در عالع سشن میگوید بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.
 .)۴2۵محتوای وحی منطبق با ح مت و رحمت الهی و متناس ب با احوا انس انی و یاور
انسان برای کسب معارر اخالقی و سلوک در طریق اتصا به ساحت الهی است .به بیان
ابن عربی «آنچه را که حق تعالی از بندهاش به امر میطلبد به عینه آن چیزی اس ت که
بن ده از حق تع الی ب ه امرش[یعنی به اقتض ای حال ] میطلبد» بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.
 .)2۴۷بدین ترتیب وحی عبارت اس ت از تعلیع حقایق مندر در اعیان ثابته به ش شص
نبی ،به قص د هدایتگری او در حیات انس انی .از این رو تبعیت از تعالیع نبوی ،همراه با
حرکت در مس یر این تعالیع و تعیّن بشش یدن به متعلق آنها در مقام عمل ،مهعترین منبع
برای معرف ت ب ه حق ایق اخالقی و اطال از ح اق واقع آنانبدر مرتبت علع الهی که منبع
الهام علوم نبوی اس ت) خواهد بود .پیداس ت که آثار این تعلیع و تعلع اخالقی در حیات
انسانی نمایان میشود.
به باور ابن عربی خداوند طبق آیه «کَتَبَ عََلى نَفْسِهِ الرَحمَةَ» و آیه «وَ رََحمَتِِی وَسِعََت
کُلَ ش ََیءٍ» رحمت را بر خودش واجب کرده اس ت .این رحمت به رحمت رحمانی و
رحیمی تقس یع میشود .ابن عربی میگوید که خداوند به وصف رحمانی خوی

احسان

کرد و وجود بششید ،همچنانکه با رحیع بودن خود اح ام و شرایع را واجب ساختبابن
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عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)2۵۷ .بدین طریق حق تعالی در عالع تجلی یافته اس ت و ش رایع را به
عنوان منبع جامع حیات اخالقی برای هدایت م لفان ناز کرده است .پیداست که مظاهر
وجود با التفات به تعالیع نبوی ،شرایع منزله را بر وفق خواست درونی خود برای بازگشت
به مبد وجود خواهند یافت .همچنانکه تبعیت عملی از تعالیع نبوی ،چش ع بص یرت را
برای رویت حقایق اخالق در عالع اعیان ثابته روش ن خواهد س اخت .در حقیقت ،اسماء
متجلی حضرت حق خواهان بازگشت به مأمن خوی

و خواهان اتصا با ات و استقرار

در مرتبه ازلیت و احدیت هس تند؛ که تعلع یافتن از ص ور علمی مس تقر در عالع اعیانْ
منته ای مرات بو معرف ت اخالقی و منتهی ب ه ارتق اء منزلت اخالقی برای دس ت یافتن به
سعادت جاودانی است.
به باور ابن عربی ،طلب اس ماء برای به بازگش ت به مبد همان خواس تهای اس ت که
اجابت آن با نزو دین تس هیل میش ود .چرا که از پی پیام وحی ،انس ان به حقایق عالع
اعیان ثابته آش ناتر ش ده و راه ش ناخت حقیقت ،بازگش ت انسان به اصل و مسیر تشلق به
اخالق الهی برای آدمی ان تس هیل میش ود .در واقع وحی منبعی جامعتر از نفس آدمی
اس ت .چرا که خطا وحی؛ اوالً) به جانب انس ان کامل بوده و ثانیاً) محتوای آن ش امل
جمیع اسماء حق تعالی است .این در حالی است که نفس انسانی با همه وسعت خود ،جز
در رتب ه انس ان کامل از تمام اس ماء حق تعالی تعلع نمییابد .در واقع علی رغع اینکه
انسان جلوه کامل اسماء الهی است ،اما عمال هر فرد انسانی به یک اسع حضرت حق بکه
همان ر ّ یا اله معتقََد اوس ت) اش ت ا داش ته و از تعلع یافتن به تمام اس ماء بیبهره است
بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص.)۷۵۳ .
ابن عربی دین را به معنای انقیاد دانس ته و ش ر را ناموس ی که خداوند مقرر کرده
اس ت ،مینامد بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۷۷۵ .وی در جای دیگر اش اره میکند که دین
همان جزا میباش دبابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۷۷۳ .او معتقد اس ت« :دین را با الف و الم
برای تعریف و عهد آورده اس ت .پس آن دینو معلوم معرور است که فرمود«:إونَ الدِینَ
عِنْدَ اللَهِ الْإووس المُ» و این[= اس الم] انقیاد اس ت .پس دین همان انقیاد توست و آنچه نزد
خداست ،شر است که تو آنرا مُُنقاد شدی ،پس دین همان انقیاد است و نامو  ،شرعی
است که خداوند تشریع کرده است».بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص )۷۷۵ .این دین البته با کشف
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و ش هود عارفان منافاتی ندارد ،چرا که هر دو از منبع واحدی ص ادر شدهاند و با اختالر
مراتب به حقیقتی واحد ارجا دارند .به بیان وی« :پس هر ص احب کش فی ص ورتی را
مش اهده میکند که معارفی را که نداش ته به او القاء میکند و آن ص ورت عین اوس ت»
بابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۴۵ .وی در خطبه فص وص الح ع به این ن ته اش اره میکند که
اگرچه دین و مذهب به س بب اختالر امتها مشتلف اس ت ،اما راه مس تقیع حق نیز بر
جای خود پابرجاس ت .این راه مس تقیع -که از مقام قدم احدیت برخاس ته است -البته با
ح متهایی که بر قلو انبیاء ناز شده و از علع الهی بر آمده ،قابل رویت و شناخت و
پیمای

اس تبابن عربی ،۷۸۳۱ ،ص .)۸ .ابن عربی به علع سعادت و شقاوت اشاره کرده

و آنرا به اح ام ش رعی وابس ته دانس ته اس ت و در شرح اح ام نوشته است« :اصو این
اح ام س ه اس ت که ناگزیر از معرفتِ آنها میباش د :کتا و س نت متواتر و اجما ...
مردمان در تحصیل آنها بر دو مرتبهاند :عالع و مقلد عالع» بابن عربی ،۷۸۳۸ ،ص.)۸۳ .
در این میان اهل عرفان نیز بر طریق اس تما ش ریعت و انقیاد نس بت به آن س لوک
میکنند« :خداوند کس ی را عارر ننامید مگر آنکه ...ایمان او به س ما باش د ،نه به
اعیان ...پس خدای متعا خبر داده که س ماعش ان از کتا کبیر است نه از نفسشان».بابن
عربی ،۷۸۳۸ ،ص )۸۸ .او در جای دیگر حقیقت س مع را چنین توض یح داده اس ت:
«حقیقت سمع فهع از خداست در آنچه خداوند سبحان بر تو تالوت میکند».بابن عربی،
 ،۷۸۳۸ص )۱۴ .و در معرفی س امعان نیز مینویس د« :نش انه و عالمت س امعان متحقق در
سمعشان ،انقیاد و گردن نهادنشان به هر عملی است که از جهت سماع

مقرِّ به سوی

خداس ت ».بابن عربی ،۷۸۳۸ ،ص )۱۵ .ابن عربی به علع توحید که اسا

علع شریعت و

عصاره ح مت است ،اشاره کرده و مینویسد« :همانطور که بعضی از معلومات از بعض
دیگر برترند ،بعض ی از علوم نیز از بعض دیگر برترند ...در این ص ورت این همان شرفی
اس ت ک ه از معلوم بر علع وارد میش ود ...خ داوند خبر داده که عالمان در واقع همان
موحّّداناند و توحید ش ریفترین مقامی اس ت که میتوان بدان منتهی ش د ...پس علما
کسانیاند که موجودات را پی

از وجودشان میدانند و پی

از حصو اعیانشان بدانها

خبر میدهن د» بابن عربی ،۷۸۳۸ ،ص .)2۳ .این چنین علم ای حقیقی ک ه تعلیع ی افته از
آموزهه ای نبویان د ،ب ا روی ت حق ایق امور در عالع اعیان ثابته ،به حاق واقع اخالق راه
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خواهند یافت .در واقع وحی به عنوان جامعترین منبع معرفت در معنای عام و علع به حاق
واقع اخالق در معنای خاصبکه منبع علع به هر دو ساحت ،همان عالع اعیان ثابته است)،
ششص نبی را مستقیماً و عارر -عالعو متصل به علوم نبوی را نیابتاً تعلیع میدهد.
الهامات ر ّبّانی و علوم لدنی به پیامبران و اولیاء اختص اص دارد بقونوی ،۷۸۳۸ ،ص.
 .)۴۷همچنین س ر اح ام ش رعی از جهت القا کننده و القا ش ونده دارای نس بت روحانی
اس ت بقونوی ،۷۸۳۸ ،ص .)۳۳ .فهع اح ام ش ریعت مص ادر با ش ناخت بهتر نس بت به
نفس و حقیقت انس انی اس ت .از این رو انسان با علمی که از خداوند دریافت کرده خود
را میش ناس د و از همانجا به خداش ناس ی میرس دبابن عربی ،بیتاب ) ،ص .)۸۳۱ .از
دیدگاه ابن عربی هر موجودی را باید از دو جنبه نگریس ت ،که طبق هر کدام دارای فقر
و اس تقال  ،یا نیازمندی و بینیازی اس ت .نیازمندی و فقرو بنده آن هنگام است که به مبد
توج ه کرده و ب ه ام ان اتی خوی

واقف میش ود .همچنانکه بینیازی او نیز زمانی

اس ت که خود را موثر در عالع و س بب تأثیر در دیگر موجودات ببیندبابن عربی،۷۸۱۱ ،
ص .)۴2 .در با آیه «وَ لَقََد رََآهُ بووالْأُفُقو الْمُبووینو» به نظر ابن عربی این تعبیر به معنای تنبیه
به اعتالء خلق اس ت .همان رتبهای که در ص ورت انقیاد نس بت به فرامین حق تعالی به
اولیاء حق اعطا میش ود بابن عربی ،۷۴۱۳ ،ص .)2۱۵ .در واقع با ایمان اس ت که بندگی
خاص ه س امعان درگاه حق تعالی نمایان میشود و شأن بندگی آنان معارر اختصاصی را
ب ه آن ان منتقل مینماید ،که نهایتاً حقیقت اخالق را به ش

لی که در ح متهای انبیاء

تجلی یافته به آنان تعلیع میدهد.
بنابراین اص ل معارر انس انها از زبان وحی به آنان داده ش ده و ش ناخت ش ریعت و
وحی ،در حقیق ت ش ناخت توحید حقیقی اس ت .ابن عربی در نامه خود به فشر رازی
نوش ته اس ت که توحید باطن معرفت اس ت .وی در ادامه اش اره میکند که مرتبه فوق
توحید اتحاد اس ت و فوق آن وحدانیت و فوق آن احدیتبابن عربی۷۸۱۱ ،بالف) ،ص.
 .)۷۷ -۷۱از نظر ابن عربی امور در لوح ب ه ش

ل مفص ّّل حض ور دارند بابن عربی،

۷۸۱۱بد) ،ص .)۷۸ .خداوند بر همه اس مائی که در گذشته و حا و آینده باشنده بکائن)
هس تند علع دارد و این علع الهی همه امور -اعع از امور واجب و جایز و محا  -را در بر
میگیرد .از این رو در آی ه «وَ َنَّ الل َّهَ ق ََد ََح ََاطَ بو ُلِّ ش ََیءٍ عِلْْم ا» نب اید علع او را به
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موجودات بالفعل محدود دانستبابن عربی ،۷۸۱۷ ،ص .)۳ .در این میان کسی که به میان
خلق برگش ته تا به زبان ارش اد و هدایت با آنان س شن بگوید همان عالِِع وارث استبابن
عربی۷۸۱۱ ،ب ) ،ص .)۷۴ .ابن عربی -در تفس یری که بدو منسو است -در شرح آیه
 ۷۵۴سوره آ عمران آورده است[« :د های شما را میآزماید ]:یعنی استعداد شما را در
ص بر و اخالص و یقین و ص بر و توکل و تجرد و جمیع اخالق و مقامات میآزماید و
آن[استعداد] را از قوّّه به فعل در میآورد».بابن عربی ،۷ ،۷۴22 ،ص )۷2۳ .او در تفسیر
س شن ابراهیعب ) به پروردگارش که میگوید« :رَ ِّ اغْفِرْ لی وَ لِِوالِدَیََّّ ، »...مینویس د:
«یعنی من و روح و نفس ع -ک ه این دو وال دین قلبع هس تن د -را با نور فنا در توحیدت
بپوش ان» بابن عربی ،2 ،۷۴22 ،ص .)۸۱۴ .در اینج ا ب اید گفت که از نظر ابن عربی
تعلق به معنای نیاز کامل بنده س الک به خداوند است .به این معنا که انسان افتقار خود را
دائمی بداند .تحقق به معنای ش ناخت درس ت اسماء الهی است .تشلق نیز به این م عناست
که انس ان به مدلو و محتوای اس ماء الهی -در محدوده عبودیت -متص ف گرددبابن
عربی ،۷۸۳۵ ،ص .)۷۱ .بر این اس ا  ،وحی الهی به عنوان طریق تعلیع حقایق اخالقی و
ج امعترین منبع معرف ت ب ه این حقایق اس ت؛ که عمل به مقتض ای وحی معاد تشلق
حقیقی بندگان به اخالق الهی خواهد بود.
بنابراین از نظر ابن عربی ارسا پیامبران به حسب زمان و م ان و شرایطِ مقتضی بوده
و تفاوت ظاهری منحص ر در اح ام آنان است .او با اشاره به آیه «لِ ُلٍّ جَعَلْنََا مِِن ُُع شِرْعَةً
وَمِنْهََاجا» به اتحاد اص و پیامبران ،در عین اختالر ش رایع و ظواهر اح امو انش اء شده از
جانب آنان ،اش اره دارد بابن عربی ،۷ ،2۱۷۷ ،ص .)۴۳۱ .معیّت خداوند با انس انبوَ هُوَ
مَعَ ُُع َینَ مََا کُنْتُُع ) به معنای علع محیط او به انس ان ،یا به معنای عنایت و لطف پیوس ته
حق تعالی به ماس ت بتلمسانی ،۷۳۳۳ ،ص ،)۳۳ .که در هر حا به معنای تضمین معرفت
ص حیح برای مومنان و برگزیدگان حق تعالی است .معرفت صحیح نیز بستری برای تشلق
به اخالق الهی خواهد بود.
بنابراین وحی الهی واالترین منبع معرفتی و محص و تشاطب مس تقیع حضرت حق و
برگزیدگان وی است .البته مرتبهای از علع و الهام الهی نیز به اولیاء حق اعطا میشود ،که
اولیاء نیز در عمل تابع ش ریعت پیامبران هستند .چرا که واالترین معرفتی که نصیب انسان
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میشود ،توحید وحیانی است .ابن عربی در مواقع النجوم مینویسد« :و برایشان راه رسیدن
ب ه خودش را بی ان داش ت و روش ن نمود ،هم ان گونه که برای پیامبران
فرشتگان

به واس طه

بیان و روشن کرد ،و برای اولیائ  -به واسطه پیامبران  -و برای فرشتگان

به س رش ت و نهادی که آنان را بر آن ایجاد کرده اس ت آش ار نمود ....از این روی در
همه حا و پیوس ته توفیق همراه ایش ان اس ت و آنان را به هر عملی که موجب قر و
نزدی ی به خداوند متعا میشود ،راهنمایی میکند» بابن عربی ،۷۸۳۸ ،ص.)۷۵ .
بنابراین با نظر به عینیت حقایق اخالقی در عالع اعیان ثابته ،وحی الهی جامعترین منبع
برای رویت این حقایق اس ت .به مدد تعالیع وحی ،تص ویر عالع اعیان به ص ورت تام به
ش شص نبی منتقل میشود .عالمان ،عارفان و اولیاء ،هر کدام در محدودهای که از تعالیع
نبی بهره گرفت هان د ،از حقایق مس تقر در اعیان ثابته مطلعاند و تفاض ل آنان در معرفت
اخالقی به محدوده اطال آنان از عالع اعیان باز میگردد.
نتیجهگیری
در اندیشه ابن عربی خداوند وضع هر پدیده را در عالع اعیان ثابته مقرر فرموده است و از
این رو علع ب ه این اعی ان ب ه منزل ه علعو ج امع به تمام مراتب وجود از پایینترین مرتبه تا
واالترین عالع اس مائی -به استثناء ات متعالی حق تعالی -است .فهع پدیدهها آنچنانکه
در ع الع اعی ان ث ابت ه بر آنن د ،از عه ده درک محس و

ی ا ادراک عقالنیو منتزَ از

محس وس ات بر نمیآید .این قوای معرفتی ممتاز عارر است که با وسعت خاص خود به
عرش الهی متص ل میشود و امور عالََع را آنچنانکه در مرتبه علع حق تعالیبعالع اعیان
ثابته) تثبیت ش دهاند ،باز میش ناس د .نظر به عالع اعیان ،وضع صحیح در ترتیب ،تربیت و
تمش یت پدیدهها و کن ها را ترس یع میکند؛ که معرفت به حقایق اخالقی و اطال از
آثار وض عی و نتایج ت وینی هر رخداد ،از همین مجرا برای عارفان م ش ور میش ود.
بنابراین ابن عربی عینیگرایی اخالقی را معاد با شناخت عالع اعیان و کشف نف س االمر
ارزشهای اخالقی میداند؛ که البته منابع معرفتی -شامل طبیعت ،عقل ،قلب ،نفس آدمی
و وحی الهی -ب ه دری افت معارر حقیقی و از آن جمله معارر اخالقی ،کمک خواهند
کرد .در واقع عالع اعیان ثابته مبد یا حاق واقع حقایق اخالقی اس ت و پنج منبع مذکور
در این نوش تار ،طرق اطال انسان از حقایق مستقر در آن مبد را معرفی میکنند .در میان
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این منابع ،جامعترین عنوان که ش أنی فراگیر نس بت به همه اینها دارد ،وحی الهی است.
در واقع کاملترین تجلی اس ماء حق در انس ان کامل بروز یافته است و معارر حقیقی از
زبان وحی به او تعلیع میگردد .انس ان به حس ب رتبه وجودی و اتصاالت ربوبی خوی
کتابی جامع برای تعلیع و انع ا
آدمی -و پی

از آن ،کوش

معارر الهی است .از این رو شناخت نفسو کما یافته
برای کم ا ی افتن نفس انس انی ب ه م دد تقیّد بر اعما

ش ریع ت و اخالقی ات مص رح آن -نزدی کترین و در عین حا مطمئنترین راه برای
معرفت به نفس االمر ارزشهای اخالقی خواهد بود .در واقع عمل به اخالقیات ش رعی،
که با معرفت و تصدیق اجمالی به حقایق اخالقی شریعت مالزم است ،زمینهساز گسترش
معرفت تفصیلی نسبت به نفس االمر اخالقیات در عالع اعیان ثابته است .از آنجا که عمال
همه انس انها به مراتب عالیه علوم الهی واصل نمیشوند و نفس هر انسان در مقام عمل به
اس ع خاص ی از اس ماء حق وقور مییابد ،خداوند با نزو وحی و با بازگذاش تن مس یر
تقلید از عالمانو وارث ،مس یر معرفت به حقایق اخالقی را تس هیل کرده است .بنابراین در
عین ح ا ک ه هر ی ک از من ابع طبیعت و عقل و قلب و نفس معدّ انس ان برای اطال از
حقایق اخالقی مس تقر در اعیان ثابتهاند ،اما نهایتاً این وحی الهی است که با تعلیع معرفت
به انسان کامل ،راه استدارک خطاهای معرفتی سایر انسانها را فراهع میکند.
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منابع

آش تی انی ،میرزا مهدی .ب .)۷۸۳۱اسا
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 .-----------ب .)۷۴22تفس یر ابن عربی .2-۷ .تص حیح س میر مص طفی اربا .بیروت :دار احیاء التراث العربی ،الطبعة االولی.

 .------------ب .)۷۸۳۷دفتر داناییبکتا

المعرفة) .ترجمه س عید رحیمیان ،تهران:

نشر نگاه معاصر ،چاپ او .
 .-----------ب .)۷۴2۵دیوان ترجمان األش واق .تص حیح عبدالرحمن المص طاوی،بیروت :دارالمعرفة ،الطبعة االولی.
 .-----------ب .)2۱۱2رس ائل ابن عربی بش ق الجیب بعلع ال یب) ،تحقیق س عیدعبدالفتاح ،بیروت :انتشارات العربی.
 .-----------ب۷۸۱۱الف) .رسالة الی االمام الرازی .حیدر آباد :جمعیة دائرة المعارفالعثمانیة ،الطبعة االولی.
 .-----------ب .) ۷۸۱۱رس ال لة اال وار .حیدر آباد :جمعیة دائرة المعارف العثمانیة،الطبعة االولی.
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 .-----------ب .)2۱۷۷الاتوح ت المکیة،بیروت :دار ال تب العلمیة.

 ،۳-۷تص حیح احمد ش مس الدین،
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 .----------ب .)۷۸۳۱فص وص الح ع .تص حیح و تعلیق ابوالعالء عفیفی .تهران:الزهراء.
 .----------ب .)۷۸۳۱فص وص الح ع .تص حیح و ترجمه محمد خواجوی .تهران:مولی چاپ او .
 .----------ب .)۷۸۱۷کت ا الجال و الجم ا  .حی در آب اد :جمعی ة دائرة المعاررالعثمانیة ،الطبعة االولی.
 .----------ب .)۷۸۱۱کتا المس ائل .ترجمه س ید محمد دامادی .تهران :موس س همطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .----------ب۷۸۱۱د) .کتا المیع و الواو و النون .حیدر آباد :جمعیة دائرة المعاررالعثمانیة ،الطبعة االولی.
 .----------ببیتا ) .کتا الیقین .تحقیق سعید عبدالفتاح ،کتا الیوم. .----------ب .)۷۸۳۵کش ف المعنی عن س ر اسماء اهلل الحسنی .ترجمه و شرح علیزمانی قمشهای ،قع :آیت اشراق ،چاپ سوم.
 .----------ب .)۷۳۳۳لوازم الحبّ االلهی .تحقیق محمد فوزی الجبر ،دمشق :دار معدّو دار النمیر الطبعة االولی.
 .----------ب .)2۱۱۳م هیة القةب .تحقیق قاس ع محمد عبا  .دمش ق :دار للثقافة والنشر.
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 .----------ب .)۷۸۳۸مواقع النجوم .تصحیح و ترجمه محمد خواجوی .تهران :مولی،چاپ دوم.
التلمس انی ،عفیف الدین .ب .)۷۸۳2شرح فصوص الح ع .تصحیح اکبر راشدی نیا ،تهران:
سشن ،چاپ او .
 .-----------ب .)۷۳۳۳شرح مناز السائرین .الجزء االو  ،دار الترکی للنشر.الجیلی ،عبدال ریع .ب .)۷۴۷۳شالرا مکالک ت الاتوح ت المکیة .دراسة و تحقیق :یوسف
زیدان ،مصر :داراالمین ،الطبعة االولی.
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حمویه ،س عد الدین .ب .)۷۸۱2المص باح فی التص ور .تصحیح نجیب مایل هروی ،تهران:
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