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 از ديدگاه ابن عربي« سايه حق  »بررسي و تحليل 

 

 2محمد ابراهيم ایرج پور اصفهانی ،1 شهرزاد نيازي

 ، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ایراننجف آباد ، واحدگروه زبان و ادبيات فارسي-1

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور-2

 چكيده

حق در آثار محي الدین بن عربي عارف مشهور قرن ششم هجري است. هدف از این مطالعه، بررسي و تحليل مفهوم سایه 

براي این پژوهش مفاهيم مربوط به این موضوع؛ نظير: وجود، تجلي، خيال و غيره در آثار این عارف بزرگ و دیدگاه وي 

. نتيجه این تحقيق است توصيفي بررسي و تبيين گردیده –تحليلي ابل این دو  به روش در چگونگي رابطه حق و خلق و تق

چنين است كه ابن عربي وجود را از وجهي عين ذات الهي و از وجه دیگر غير ذات او مي داند و آنچه غير ذات اوست 

خداست و وجود اضافي است كه در صور متكثره متجلي مي شود و وجود حقيقي از آنِ خداوند و عالم  عالم است كه ظلّ

 و ماسوي اهلل وجود ظلي خيالي بيش ندارد كه منحصر به یك وجود واقعي و هستي صرف است.

 ، خيال.حق ، سایه: ابن عربي، وجود، تجليكليد واژه
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  مقدمه 
( چهره برجسته عرفان اسالمي و از متفكران و ه.ق 836ي الدین بن عربي )متوفي بن علي ملقب به مح محمد شيخ ابوبكر

نویسندگان پر كار عالم عرفان و تصوف است. دوكتاب او با عنوان فصوص الحكم و فتوحات مكيه از امهات آثار عرفاني 

ر این دو اثر عرفان نظري را به مرحله نظم و كمال . وي دكه تاكنون شرحهاي بسياري براي آن نگاشته شده است است

نقش مهمي در تكوین عقاید صوفيان هم عصر و پس از خود داشته گذاري بر عرفاي بعد از خود تاثيربا  و رسانده است

همچنين شيوه بيان خالق او در آشكار ساختن مفاهيم تاویلي عرفاني باعث ایجاد غموض و دشواري در فهم  است.

وردار از اهميت ویژه برخ ، ضروري وو تبيين اندیشه هاي این شخصيت بزرگ از این رو تفسير ي وي شده است.دیدگاهها

 .است

 ، ابن عربي درسبراسر فتوحات مكيه و فصوص الحكم ، به وور منسجم در «عينها سببحان من اظهر اششبياو و هو  »

تقابل بين  شناخت ،نقطه مركزي قابل بررسبي است  عنوانمنظومه فكري ابن عربي به  پي بسب  این عبارت اسبت. آنچه در  

یكي متافيز او این مسأله. اندیشبه ابن عربي در این باره اسبت  خلق و رابطه این دو اسبت . عبارت ذكر شبده خالصبه     حق و

 رسببریان د خلل وت ،نظير :تجلي ؛، تمثيل و با بهره گيري از اصببطالحاتياز قبيل : تشبببيهپيچيده را به روشببهاي گوناگون 

خلق  مباحثي كه ذیل این موضببوعات مطرم مي شببود همگي از همان اندیشببه تقابل حق وهمچنين  .وجود شببرم مي دهد

 سرچشمه مي گيرد. 

 نه دربه تمثيل آیتمثيل سبایه ، شبباهت زیادي    .اسبت «  سبایه حق  »یا  « ظل اهلل »این مباحث ، موضبوع   ازیكي 

مي  مطرم ،كه عالم،  سببایه حق اسببت ن یكي از مهمترین نظریه هاي خود را آابن عربي با اسببتفاده از  .مبحث تجلي دارد 

با توجه به اینكه این موضببوع از مهمترین و اسبباسببي ترین   عالم. حق در یه تمثيلي اسببت از ظهورسببابدین معني كه ؛ كند

 و تحليل گرانه به این مبحث ضرورت دارد. نابراین نگاهي دقيقموضوعات در عرفان نظري است ب

باره خداوند در فلسفي و عرفاني اتیي ترین ومهمترین اصبطالح یكي از زیربناتحليل و بررسبي این موضبوع    در 

شدن به بحث اصلي شزم است مفهوم وجود و تعریف  پيش از  وارد بنابراین .است «وجود»آن اصطالم  شبود و  مطرم مي

   اده شود.ن از دیدگاه عرفا توضيح دآ

 وجود از دیدگاه عرفا 

، آني ته است .شناخت دقيق و اصولمورد بررسي قرارگرف عرفا و متكلمين به روشبهاي مختلف  وجود از دیدگاه فالسبفه و 

 مي گشاید. يعرفان نظر بخصوص مباحث راه را براي فهم موضوعات مختلف

ها آن ین رواز ا؛ تيسببشزم به اثبات ن ، یعني وجوددندوجو عارفان عرفان نظري درمبحث وجود قائل به بداهت در

 وجود و د. بحث وحدتنبل انكار اسببت تفسببير كن شببند هسببتي را با توجه به مفهوم وجود كه امري بدیهي و غيرقا مي كو

 مي شود.   نظري است كه ذیل مقوله وجود مطرمبنيادي درعرفان  نيز از مباحث اصلي و اصالت وجود

به این معني كه هيچ واقعيت مطابقي درجهان خارجي ندارد بلكه به یك  .یك مفهوم كلي وانتزاعي اسببت وجود

لذا واژه وجود براي اشاره به كل  .دشلت مي كند ،واقعيت هسبتي شبناختي كه درجهان خارجي مستقل از ذهن وجود دارد  

 رود. ه كار ميب ،عالم یعني آن چيزي كه هست و یا براي اشاره به هستي تك تك چيزهایي كه در عالم یافت مي شود
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یعني  ؛مي گویند. این وجود ششرط است« اهلل»، همان واقعيت یا حقيقت  نهایي است كه بدان از منظر عرفا وجود

خدا یا واجب الوجودي  در واقع در باشترین مرتبه وجود همان واقعيت مطلق و نامحدودبه هيچ شببروي مشببروط نيسببت.   

جوهر  ،نباشببد.در این معنا وجود،ذات خداوند اسببت و در مرتبه پایين تر وجوده بوده و هيچگاه نبوده كه اسببت كه هميشبب

: 1361وجود در نظر مي گيرد.)چيتيك،بنيبادین مباسبببوي اهلل یعني عبالم اسبببت كه ابن عربي آن را در معناي ثانوي براي     

ن مرتبه پنهان است. ای وجود ياین وجود در مرتبه احدیت یا عمائيه به اعتبار خود پنهان كنندگي در وجه باوني و درون(28

 يحقيقت نهایي وجه دیگري نيز دارد كه تحت عنوان وجه ظاهري و بيرون .را ایجاد مي كنداسبباو و پایه وجود اسببت كه 

 » . این مرتبه همان تمایل حقيقت نهایي اسبت به آشبكار شدن و تجلي بر اساو اسم  و خود آشبكار كننده مطرم مي شبود  

ن آنچه از آ .به عبارت دیگر وجود یكي اسبببت ات اسبببت.ينتجلي مركز امكانات نامتناهي تع و این وجبه ظهور  .« الظباهر 

راتب ن وجود در م، تجلي ایت مطرم استايدا مي كند و آنچه به عنوان كثرپت. او بازتاب وجود صادر مي شود تجلي اس

الهي هسببتند كه با صببور و اسببماو و  ات ين، این مراتب همان تعمراتب اسببت اسببت اما ذو يوجود یكمحتلف اسببت یعني 

 ات مختلف ذات خداوندند.ينظاهر كننده تع اند. اسماو الهي مجموعومي ش يلصفات الهي متج

او را مكشببوف مي سببازد  حقيقت در وجود متجلي آشببكار و مكشببوف مي گردد و صببور تجلي او كه »بنابراین

طاو، )ع«تجلي او نسبت به او اعراض فرعي و زائدند.عين واحد است، صور »واحد « جوهر»صبفات اوست.به بيان دیگر او 

1331: 31) 

 همان. ي یا اضببافيوجود اعتبار -2وجود حقيقي  -1: وجه براي وجود در نظر گرفته اندبر همين اسبباو عرفا دو 

ر و هم به اعتبارات آن. د دمي شببو وور كه مي بينيد اصببطالم وجود هم به خداوند كه وجود حقيقي اسببت نسبببت داده  

سریان حق در كل منظور از وحدت حق وخلق و  .و هم به خلق به حق نسببت داده مي شود وجود هم نيز دیدگاه ابن عربي 

ها در سراي هستي تن و كار نيستجز خدا كه عين وجود و وجودي بي نهایت است وجود دیگري در هسبتي این است كه  

 سخن مي گویدنيز « وجود العالم»از . اما ابن عربي رفندصب  ، عدموجود تحقق دارد. مخلوقات از خود وجودي نداشبته  كی

 مي توان نتيجه گرفت كه وجودند. بنابراین یاد مي ك« الموجودات كلها»ت با و نيز همبه موجودا ا از كثرت موجودات یب و 

 ؛گيرد خدا هر چيزي را در برميت. خلق، عين وجود حق اسبب ن عربي عين وجودبم همان وجود حق اسببت و به تعبير اعال

سبحان من اظهر اششياو »( عبارت 232 :1362،)كاكائي« زیرا عين هر چيزي اسبت. عارفان او را در عين هر شبيو مي بينند.  

 تعبير این حقيقت است. «و هو عينها

سيد قاد تند كه به اعتهس ادالم و اشبيایي كه در آن اسبت نيز خ  ممكن اسبت این شببهه ایجاد شبود كه ع    این تفسبير با        

( 123: 1381مفهوم همه خدائي را در بر دارد كه ابن عربي به آن متهم شده است. )نصر،« سه حكيم مسلمان»رحسين نصر د

اني ه موجودات امكاما باید گفت این اعتقاد چيزي جز آن نيست كه جز حق تعالي نه وجودي است و نه موجودي بلكه هم

 گفته اند:  هستند.چنانكه ، تجليات، نسبت و اعتبارات اوظهورات، شئونات

 موجود تویي علي الحقيقه                  باقي به سند و اعتبارات

 مورد بررسي قرار مي دهيم: هموضوع را در ارتباط با مبحث سای حال این

 ( سایه حق )ظل اهلل
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آن  و حقيقت مساله وجود «ساكناشاو لجعله  ل و لولظا مد الي ربك كيف الم تر»سبوره فرقان   11یه آابن عربي با توجه به 

تمثيل سبایه و صباحب سبایه، رابطه حق و خلق را نشبان مي دهد. او در فس یوسفي مي      با اسبتفاده ا ز  و  را تاویل مي كند

او مسمي العالم هو بالنسبه الي الحق كالظل للشخس و هو ظل اهلل و هو عين نسبه « سبوي الحق »اعلم ان المقول عليه »گوید: 

( یعني بدانكه هر چه اسبببم غيریت بر او 121: 1332ابن عربي،) «.شبببك في الحس لي العالم شن الظل موجود بالالوجود ا

است و  شخس. پس عالم ظل اهللبا حق مثل سایه است به نسبت با  والق مي شبود و مسمي به اسم عالم مي گردد به نسبت 

ده لحق را عالم ناميموجود است. در اینجا ابن عربي سوي او بدون شك ظل در حس عين نسببت وجود اضافي به عالم   اهلل

براي  اشاني در شرم این عبارت ، سه شرط ررا به خداوند همانند نسبت سایه به صاحب سایه مي داند. كا است و نسبت آن

 -3محلي كه ظل در آن واقع شبببود.  -2وجود شبببخس مرتفع كه ظل به آن تحقق یابد. -1تحقق ظل ضبببروري  مي داند:

 سازد. ا آشكار نوري كه ظل ر

ع یابد یعني شخس مرتفمي اول مي توان گفت ظل محتاج اسبت به خداوند كه سایه به وجود او تحقق   در شبرط 

و نور هم نور حق است كه عبارت  ندستاست كه محل ظهور حق همحتاج به اعيان ممكنات سایه  همان حق است. همچنين

 ( 212: 1363ست. )كاشاني ،ا« الظاهر» است كه اسم «اهلل»از اسم 

خدا به آنان « ظاهر»بنابراین وجود نسبت به خداوند به مثابه سایه اي است كه بر سایر موجودات مي افتد و با اسم 

 (  38 :1362اعطاي هستي مي كند. پس عالم سایه است. )عفيفي،

 كل ما سوي اهلل و ليس اش الممكنات ان العالم  عباره  عن»ن عربي در فتوحات در تعریف عالم بيان مي دارد كه اب

  (133 :3ج،1361ابن عربي، ) « جب الوجود لذاته.بذاتها عالمه علي علمنا او علي العلم بوا  لم توجد فانها سواو وجدت او

ي عالم اشبباره مي كند و مي گوید: عالم از عالمت گرفته شببده و در  ابن عربي به معناي لغوي و اشببتقاق در اینجا

باسببمه الذي هو الوجود »حقيقت آن چيزي اسببت كه باعث شببناسببایي و عالمت حق مي شببود و به واسببطه اسببماو الهي    

 توضيح مي« فكوک»وي در اسبم خاصبي از اسبماو الهي است. قون   ظهور مي یابد بدین معني كه هر امري مظهر « الخارجي

ات در وجود واحد یگانه احكام هویت و روم عالم اسببت و این تعين عالم صببورت حق متعال اسببت و حق تعالي »دهد كه 

 (36: 1331وي،است.)قون« الباون»است كه مجالیي براي اسم « الظاهر»اسم 

س ظهور دوكاست از ظهور حق در عالم و ابزار مناسبي است براي نشان دادن پارا ي، تمثيلبا این توضبيحات سایه 

داراي  هوور كه سای همان .عالم نسبت به حق تعالي مانند سایه شخس است وي معتقد اسبت شبه ابن عربي.  بطون در اندی و

عالم نيز داراي وجود نيست مگر به حق و چون ظل تابع شخس  را ایجاد كند شخصي كه سایه وجود نيست مگر به واسطه

ف هسببتي همان وجود حقيقي و صببر پس( 135: 2،ج 1381ماسببوي و غير حق نيز تابع حق اسببت.)خوارزمي، پس  اسببت

ق ي  برگرفته از وجود حبنابراین اگر براي عالم وجود جميع ممكنات اظالل و سایه هاي آن وجودند. وواجب تعالي است 

 هد بود.عي خوادر نظر بگيریم سایه نيز وجود واق را

یعني وجود در اصببل یك حقيقت واحد د را با نظریه اعتبارات مي گشبباید؛ وجودوگانگي در  ابن عربي معماي 

وجود واجب همان ذات حق تعالي اسببت و آنچه به عنوان ظل و همي منزه اسببت. این اجب اسببت كه از همه اعتبارات وو

 حق نيستند بلكه تنها از لحاظي وجود مطلق هستند. بدین معني كه اینها جداي از ممكنات مطرم اسبت همه مظاهر و مجال 

وان ما سبببوي اهلل در برابر وجود د و از جهت بطون تنها اعتبارات و جلوه هاي آن وجودند و به عننظهور حق وجود مي یباب 
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ان  :د، مي گوی ابن فارض نيز دقيقا به این مفهوم اشبباره كرده اسببت  در مقدمه خود بر تائيهقيصببري  حق در حكم عدمند.

أن یقولوا: إن لفظ الوجود مقوله باششبببتراک اللفظي  اللهم اش : خباص مع القول بان الوجود حقيقه واحده الواجبب وجود  

واحد   ااذ المفهوم من الوجود ليس اش شببيئات مختلفه الحقایق و بطالنه ظاهر ود الواجب و الممكن فيكون له مسببميعلي وج

در عين حال وحدت حقيقت وجود را قبول دارند. مگر آنكه  واجب وجود خاصببي اسببت و یعني و المنازع مكابر لوجدانه.

لفظ وجود را ميان وجود ممكن و واجب مشببترک لفظي با مسببماهاي مختلف الحقایق بدانند كه بطالل آن هم روشببن و   

ه دآشبكار است. چه ما از وجود جز یك مفهوم نمي فهميم و فكر این موضوع در حقيقت یك امر آشكار و بدیهي را نادی 

 (263 :1331ي،برمي گذارد. )یث فته و زیر پاگر

د جز خدا در وجو»يين مي كند:عدم خلق یا ممكنات را این گونه تبابن عربي در فتوحات نيز تناقض وجود حق و 

يان )اع جز اعيان ممكنات كه آماده براي اتصباف به وجودند نمي باشد پس آنها « ويعدم الشب »و احكام اعيان نيسبت و در  

نيسببت پس آنها  يوجود عين در ولي آنها را هسببتند مشببان ظاهر اسببت پس آنهاانيسببتند چون احك -در وجود –ممكنات( 

 ،1361،ابن عربي)پس او خودش اسببت.  –چون ظاهر اسببت  –چنانكه آن )وجود( هسببت نيسببتند و او )وجود( هم نيسببت 

 صوصو وحدت قائل مي شود وي در ف تمایزسبوي  و ما پس ابن عربي ميان حق وسبایه اش یعني خلق  (51 :31 -181باب 

خلقا بهذا الوجه فادكروا جمع و فرق فان  وا وليسفالحق بهذا الوجه فاعتبر»ي دهد: الحكم این مسبباله را این گونه شبببرم م 

 (35: 1332ابن عربي، ) «العين واحده و هي الكثيره ش تبقي و ش تذر.

ري غير از حق تعالي وجود ندارد و عالم منحصبببر به حاصبببل كالم اینكه در دار وجود موجود واقعي و نفس اشم

یك وجود و هسبتي صبرف و بسي  من جميع الجهات است و موجودات متكثره كه در نظر ما جلوه مي كند صرف توهم   

 لند.یراه اشحو و محض تخيل و ثانيه ما

  دومين چشم احول باشد نقش               هر چيز كه غير حق بباید نظرت           

 (111: 1333)آشتياني،            

 شبستري نيز دربيتي این مفهوم را به تصویر كشيده است :

 كه این چون وفل و آن مانند دایه است    محسوسات از آن عالم چو سایه است   كه       

            (53: 1381شبستري،)         

شبهادت است از آن عالم اسماو و صفات حق مانند  و شبيخ محمد شهيجي درشبرم آن گفته اسبت: محسبوسبات كه عالم      

سبایه اسبت چون چنانچه سایه به نور ظاهر است و بي او عدم است همه عالم به تجلي و اشراق انوار آفتاب اسماو و صفات   

الهي روشبن و هویدایند و این عالم محسبوو برمثال وفل است و آن عالم معني همچو دایه زیرا كه پرورش و تكميل این   

 (118. )شهيجي،بي تا: ي خيالي بيش نداردلم از آن عالم است بلكه هرچه هست آن عالم است  و این عالم وجود ظلعا

 و یا درجاي دیگر مي گوید :

 تعين  بود   كز  هستي  جدا  شد                نه حق  شد بنده نه بنده  خدا  شد       

 نه هرچه آن مي نماید عين بودست           ست           نمود ا وجود خلق و كثرت در     

 (61: 1381)شبستري ، 
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مه عالم هشود مگر در اعيان ممكنات.  از آنچه گفته شبد چنين نتيجه مي شبود كه عالم به مثابه ظل الهي است و ظاهر نمي  

از این رو به وجود اضافي و مراتب تعينات اعيان  .جامع جميع اسبماو اسبت و هر موجودي مظهر اسمي از اسماو الهيه است  

ي هستند واقع مي اله بر اعيان ثابته كه صور و اسماو و صفات كه  ظل اهلل گفته مي شود بنابراین سایه همان تجلي حق است

 (112: 1361شود.)ایزتسو،

. نور در ذات الهي استهور تعينات یعني اسم الهي نور مبدأ خلق یا ظ گيرد تجلي خداوند بر اعيان با اسبم نور صبورت مي  

همان اسبم الظاهر است كه بدین وسيله خداوند خود را با این اسم آشكار مي سازد. ابن عربي معتقد است كه اسم نور مبدأ  

ولكن باسم النور وقع اشدراک و امتد هذا الظل علي اعيان الممكنات في صوره الغيب »تعقل یا ادراک در ذات الهي اسبت. 

سبيله این نور است كه سایه هستي الهي بر اعيان ثابت ممكنات مي افتد و ظل بر  چون بو (122: 1332،ابن عربي.«)المجهول

چ م عدم باقي مي ماندند. و هيان عالم دركتنور نبود اعي ا كه اگرامتداد مي یابد پس حق با نور خود را مي شبناسباند چر   آن

ادراک نبود. بنابراین خداوند با نور خود براعيان متجلي مي شود و بدین  بنابراین هيچ چيزي هم براي شد.نمي  چيز موجود

ادراک ما از حق به اندازه ادراک ما از  وي بيان مي دارد كهیرد.سپس ک درعالم اعيان ممكنات صورت مي پذوسيله ادرا

 مين عالم و آشكار شدن آنوجود را جز به ظهور  اشبيائي اسبت كه سبایه هستي او برآنها مي افتد .درحقيقت او معرفت بر   

 داند. 

و از آن به صببورت نمادین براي  ،شببيخ اجل هریك از ویژگيهاي سببایه را ذكر مي كند پس از بيان این مفاهيم  

 ایي كه شبباره مي كند به خفدهند و ا : آیا نمي بيني سبایه ها را به سبياهي نسببت مي   . مي گویدتاویل عرفاني بهره مي جوید

ه اش به اگرچه شخصي سفيد باشد باز سای ، ایجاد مي شود؛دارند مناسببتي كه بين سبایه ها و اشبخاصبي كه سایه     عداثر بُ بر

سببياه دیده مي شببوند كه رنی اعيانشببان این نيسببت و  ،  نمي بيني كه كوهها چون از نظر ناظر دور شببوند .سببياهي مي زند

 ر. همچنين اعيان ممكنات ني اسببت ه دوري از اجسببام غير ني راین نتيج ،نعد وجود ندارد و همچنين كبودي آسبما علتي جز بُ

)حسن  .؛ زیرا وجود نور استشبوند بوت متصبف شبوند و لكن به وجود متصبف نمي    به  ث چون معدومند اگر چه ؛نيسبتند 

 (.212 :1336زاده آملي،

سبت ن درک و معرفت ست كه شناخت از عالم به اندازه ميزانه هاي ابن عربي مسبتفاد مي شود این ا آنچه از گفت

وجود سایه مي توان فهميد كه آفتابي وجود دارد پس عالم به همان اندازه  از آنجا كه عالم ظل حق است از .به سبایه است 

ق مجهول مي ماند و ح ، مجهولكه ذات الهي دراین ظل پنهان است لي از آن جهتسایه و به تبع آن حق هم معلوم است و

: 1388،رسا)پا. معرفت ذي ظل نمي شود يل برخواجه پارسا نيز درشرم خودگفته است: ظل دلكه اسبت بنابراین همان وور 

222) 

راین شناخت بناب ست كه آنرا ایجاد كرده ا از منبع نوري دوره و ب پس از آنجا كه سبایه تابع شخس سایه است و تيره و تار 

 ومعرفت كامل از شخس سایه امكان پذیرنيست. 

وید : وي درفتوحات مكيه مي گ .مي سببازداز پيش آشببكار  خلق را بيش تمایز حق و این مفاهيمبا بيان ابن عربي 

ده د لذا سایه نامينپدید آمده اند اما محكوم به عدمو ممكنات اگرچه  -نه درحكم ثبات -چون سبایه محكوم به زوال است 

كه دروجود داراي ثبات مطلق اسبببت و او واجب الوجود اسبببت و نيز بين آنكه داراي  و بين آن كسده اند تا بين آنها شبب 

 (822:  232، باب 1361،ابن عربي« )ثبات مطلق درعدم است و آن محال است فاصله باشد تا مراتب از یكدیگر امتياز یابد.
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ي گيرد متوهم بودن عالم را نتيجه م مفهوم خيالي و ،سایه و رابطه عالم با خدا از این ابن عربي با تبيين مسالهپس  

. از آنجا كه این دو مفهوم وابسببتگي تام بهم دارند شببرم آن  قلمرو خيال یكي اسببتقلمرو سببایه )ظل( با و بيان مي دارد 

  ضروري مي نماید. 

 خيالی بودن عالم

الخيال اي خيل لك انه امر فالعالم ، متوهم ماله وجود حقيقي و هذا معني :» شبببيخ محي الدین درفس یوسبببفي مي گوید  

مراد او از این عبارت این است كه ( 123: 1332،ابن عربي)«زائد قائم بنفسبه خارج عن الحق و ليس كذلك في نفس اشمر. 

برابر وجود خدا خيالي و وهمي است  عالم وجود حقيقي ندارد و امري توهمي و خيالي است .درواقع وجود ماسوي اهلل در

 :هصببوص آمداسبباو آنچه درمقدمه نس الن اسبت و بر غير او نيسببتي محض  .جود  مطلق فق  خداسبت ر ابن عربي و.از نظ

يسببت و چنانكه عرفا نيز بدین كه از آنها به وجود  تعبير مي شببود موجود ن و حقيقت ذات در دار هسببتي چيزي جز ذات»

 :معنا اشاره كرده، گفته اند

 انتم   اش  فيه   ما  ياتكمح و         هذا الوجود و ان تعدد ظاهرا      

 وجود هذي الكائنات توهم   و        بدا           انتم حقيقه كل موجود

 (333: 1331)آملي، است كه درباش گفته شد. و مقصود شریفشان همان« الدنيا قائمه بالوهم : »اند بني خاتم )ص( فرموده

و همين دیدگاه آنرا تاویل مي اسببا و بردیگري از حضببرت محمد)ص( نقل مي كند مشببهور ابن عربي حدیث 

ا هوا نبه علي انه كل مایراه اشنسببان في حياته الدنيا انما هو بمنزله الرویا یعليه السببالم الناو نيام فاذا ماتوا انتب و لما قال» :كند

 :1332،بيابن عر.)الطریقه یفهم هذا حاز اسببرار انما الكون خيال و هوحق في الحقيقه و الذي .من تاویله للنائم : خيال فال بد

115) 

ل ات مانند رویاي نائم خينوم است و همه محسوسات و مشهوداحيات  :كاشباني درشبرم این مطلب نوشبته است   

راي تمام همين وور ب است متجسد كه نيازمند تاویل است ي است متمثل درخيال و حقایقياست .همانطور كه رویا را معاني

مثل و متجسبد اسبت معاني و حقایقي است كه درعالم مثال و پس از آن درعالم حس تمثل   اموري كه دراین عالم براي مت

ر و ت مي رسند. به بياني گسترده و تجسبد یافته است كه اهل ذوق و شهود از این ظواهر مي گذرند و به آن معاني و حقایق 

 ست براي حقایق و صورالم و امثله اي ایات و اعرساتر این صور و اشكال و هيآت واحوالي كه درعالم مشاهده مي كنيم آ

ت قت اسببت و آن حقيقو معاني معقول ازلي پس كون ازحيث این صببور و اشببكال خيال اسببت ولي خيالي كه نماینده حقي

 ( 121 :1363)كاشاني ، و اشكال ظاهر گشته است. كه دراین صوراست  وجود حق متعال

مقصبود ابن عربي ازخيال معناي فلسبفي وسبيعي است كه شامل هر حضرت و حالتي است كه حقایق     در حقيقت

يز تغير و تبدل مي یابد. بنابراین جميع اموري كه درحس و عقل و ر رمزي نمایان مي گردد و آن صور نوجودي درآن صو

این معني  ربرابزم مي نماید ، خيال است . ر آنها شبه صبور گوناگون ظاهر مي شبود و براي معرفت حقایقشان تاویل و تعبي  

)جهانگيري ،  .درخيال ناميد و وجود حقيقي را مخصبوص خدا دانست  خيال اسبت كه او حيات را هم خواب و خيال بلكه 

1315 :313) 



 

 8 

 از جمله آنها تمثيل: آتش اده شبببده اسبببت؛ دان نشبببدر دیدگاه ابن عربي با تمثيلهاي مختلفي خيبالي بودن عالم  

 هكه درهركدام رابطه حق واحد و خلق كثير و خيالي بودن عالم ب هاي رنگي و تمثيل رنگين كمان تمثيل شبببيشبببه ،گردان

 ده است.خوبي بيان گردی

 ینكه انسان هویت خود را بشناسد و بداند كها ابن عربي پس از اثبات خيالي و وهمي بودن عالم برشناخت خود و

از آنجا كه انسبببان خود بخشبببي از جهان اسبببت  .سبببوي اسبببت، تاكيد مي كندما و به چه اعتبار عالم واز كدام وجه حق 

ن مقدار شناخت انسان در مورد ای .با ظرافت بشناسد را درموقعيتي قراردارد كه مي تواند ارتباط سبایه و حق در درون خود 

پایين ترین درجه از آن  .و وي درجات علما را بيان مي داردهمين اسبببا بر .ارتباط ميزان معرفت او را مشبببخس مي كند

كسباني اسبت كه تنها جنبه تعين و تكثر را شهود مي كنند آنها تنها جهان مخلوق و نه چيزي فراتر از آن را مي بينند. درجه   

نند ) مي كباشتر از آن كساني است كه وحدت وجود را كه در این صورتها تجلي كرده شهود مي كنند آنها حق را شهود 

(صببباحبان درجه سبببوم هر دو جنبه را شبببهود مي كنند آنها هم مخلوقات و هم حق را به عنوان دو لتندولي از جهان در غف

جنبه از یك حقيقت شبهود مي كنند صباحبان درجه چهارم كسباني هستند كه همه چيز را حقيقتي واحد مي بينند كه خود    

 واحد و در اسماو همه چيز است آنها اهل و نسببتهاي مختلف متكثره كرده است حقيقتي كه در ذات   را بر حسبب جنبه ها 

این مرتبه از علم را با  ابن عربي(111: 1361ه خداوند از آن آنهاسببت. )ایزتسببو)ب(،اهلل هسببتند كه معرفت حقيقي نسبببت ب

مقام همان مقام جمع الجمع اسببت كه بنده نفس خود را با همه كثرت . این نوافل توضببيح مي دهداسببتفاده از حدیث قرب 

بش تبه ایست كه درآن صاحنوافل مر :توحات  گفته استف كه در ه حق به صورت واحد مشاهده مي كند. و آنچنانآین در

د  از زبان هرچه مي گوی« بصرا و یدا و مویدا و لساناببته كنت له سبمعا و  ق تعالي مي باشبد و به حكم فاذا اح ب حنایب منا

 است.   حق گفته و هرچه مي بيند و مي شنود از جانب خداوند

 نتيجه گيري

در عالم مورد بررسببي قرار مي دهد و در پایان با تفسببيرسببوره اخالص بي نيازي   جایگاه انسببان را در آثار خود ابن عربي 

نه ش ذاته و عي و الوجود الحق انما هو اهلل خاصه من حيث»مي گوید: به اثبات مي رسباند. را به او افتقار عالم  وجود واجب و

ان مع كوقف مع الكثره فما في الكون اش ما دلت عليه اشحدیه و ما الخيال اش ما دلت عليه الكثره و من من حيبث اسبببماوه  

عن العالمين شمن حيث  ه كان مع الحق من حيث ذاته الغنيهيه و اسماو العالم و من وقف مع اشحدیالعالم و مع اشسماو اشله

 (121: 1332،ابن عربي) «صورته .

را از وجهي عين ذات الهي مي دانبد و از وجببه دیگر یعني از حيببث اسبببمباو غير ذات او. آنچببه    ابن عربي وجود

شببود. با این مالحظه متكثره متجلي مي  درصببورغيرذات اوسببت عالم اسببت كه ظل خداسببت و وجود اضببافي اسببت كه  

اتش كه آن یعني صف رتشاز حيثيت ذات او كه بي نياز اسبت نه ا زحيثيت صبو   ذاتيه باشبد با حق اسبت   هركس با احدیت

رت خود وبي نياز است و عالم یا ماسواي حق درص ینجا متذكر مي شبود كه حق از حيث ذاتش ابن عربي درا .متكثر اسبت 

اري همه جانبه به خداوند یا به عبارت افتق ،ن ذات حق است و به لحاظ صورتكه ذات او همامعلول اسبت نه درذاتش چرا 

عالم به اعيان وجود خارجي مي دهند. از این  صور زیرا این اسبماو هسبتند كه با تجلي خود در  تر به اسبماو الهي دارد   دقيق

ي كه عالم بدان مفتقر باشد ندارد جز اسماو الهي پس بدین معناست كه ر كه عفيفي مي گوید: حق هيچ سبببيت وو رو همان

 (186-183 :1362، )عفيفي.عالم درهستي خود نيازمند خدا است 
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الب تایيد مط اخالص را دري با توصيف ذات الهي به عنوان علت العلل و بي نياز از همه عالميان سوره پایان و در

كه آن مخصببوص به او تعالي  جهت  اسببت مر قل هواهلل احد را ازآن (دناختيار او )خداو :آورد. وي بيان مي داردخود مي 

ي كه شببباهت به احدیت مخصببوص او تعالي ندارد مي باشببد و در آن ذكر هر موجودي از موجودات جز احدیت هر احد

علم(بر )براي آن كس كه خداوند بدان–هسبت و در اثبات آن)یعني اثبات احدیت مخلوقات( در این سوره علمي شگفت  

مي باشد زیرا او تعالي سوره را به احدیت خویش آغاز كرده و آن را به -او گشبایش دهد و سينه اش را بدان منشرم سازد 

ارتباط آخر -آگاهي داده كه موجودات مرتب  به اویند -سبحانه و تعالي-لوقات پایان بخشيده است. بنابراین اواحدیت مخ

)ابن .د. پس او بي نياز از عالميان اسبببتاول را مي ولبد ولي اول آخر را نمي ولبن نه ارتباط اول به آخر زیرا آخر –به اول

ات خداوند را وصف كرده كه او از همه قائل اسبت كه این سبوره ذ   وضبيحات او ( با این ت112و111: 31،باب1361،عربي

 شما به خدا  « انتم الفقرا الي اهلل و اهلل هو الغني الحميد » عالم بي نياز اسبت و حتي از شبناخته شبدن نيز غني و بي نياز است.   

 (فاور /11.)بي نياز و ستوده صفات است د و خدا همومحتاجي

 

 فهرست منابع

 مجيدقران  -1

 زوارانتشارات  ، مشهد،هستي از نظر فلسفه و عرفان ،1333الدین،  شتياني، جاللآ -2

 العاتموسسه او تهران، نقد النقود في معرفه الوجود، ترجمه و تعليق سيد حميد وبيبيان، ،1381، ، حيدر بن عليآملي-3

 محمد رضا جوزي، تهران، ، ترجمهمقدمه كتاب نس النصوص در شرم فصوص الحكم ،1331، ___________-1

 رات علمي و فرهنگيانتشا

 راانتشارات الزه تهران، تعليقات ابو العالو عفيفي،چاپ دوم، ، فصوص الحكم ،1332، محي الدین بن عربي ابن عربي، -1

 ج، تهران، انتشارات مولي 1، ترجمه محمد خواجوي، ، فتوحات مكيه1361، __________________ -8

 زياه رادانشگ حسين مریدي، ترجمه و تحقيق: ، مفاتيح الفصوص محي الدین ابن عربي ،الف1361، توشيهكو ، ایزتسو -3

 روزنه چاپ سوم، ترجمه محمد جواد گوهري، صوفيسم و تائوئيسم، ،ب1361،    _________ -6

 تهران تصحيح جليل مسگرنژاد، ، شرم فصوص الحكم ،1388 ،خواجه محمد پارسا،-5

فتار جالل يشگمقدمه و تصحيح ویليام چيتيك و پ نقد النصوص في شرم نقش الفصوص، ،1332، عبد الرحمان جامي،-12

 موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،تهران الدین آشتياني،

 انتشارات دانشگاه تهران تهران، محي الدین بن عربي چهره برجسته عرفان اسالمي، ،1315، محسن جهانگيري،-11

 شارات هرمسانت ادیان(،ترجمه قاسم كاكایي، تهران،ختالف عوالم خيال)ابن عربي و مساله ا ،1361، ویليام چيتيك،-12

 ، وزارت فرهنی و ارشاد اسالميتهران ممد الهمم در شرم فصوص الحكم، ،1336، حسن حسن زاده آملي، -13

 ، تهران، موليچاپ دوم مایل هروي،به اهتمام نجيب  شرم فصوص الحكم، ،1386، تاج الدین حسين خوارزمي، -11

 ، به اهتمام نجيب مایل هروي، جلد دوم، تهران مولي، شرم فصوص الحكم1381، __________________

 ، وهوريتهران به اهتمام صمد موحد، مجموعه آثار، ،1381، شيخ محمود شبستري،-11
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دفتر نشر فرهنی  چاپ دوم، الرحيم گواهي،ابعاد عرفاني اسالم،ترجمه و توضيحات عبد  ،1331، شيمل،آن ماري-18

 اسالمي

 زوار تهران، وحدت وجود، ،1385، فضل اهلل ضيا نور، -13

 الهام ،تهران ترجمه نصرت اهلل حكمت، شرحي بر فصوص الحكم، ،1362، وابوالعال عفيفي، -16

تصحيح و  اسرار فصوص الحكم،كتاب الفكوک یا كليد  ،1331، ابوالمعالي محمد بن اسحاق صدرالدین قونوي، -15

 ، تهران، موليترجمه محمد خواجوي

 بيدار ، قم،شرم فصوص الحكم ،1383، ، شرف الدین داوودقيصري-22

انجمن آثار و مفاخر  ،تهران مقدمه و تصحيح مجيد هادي زاده، شرم فصوص الحكم، ،1363، كاشاني،عبد الرزاق-21

 فرهنگي

 ، تهران، هرمسچاپ دوم به روایت ابن عربي و مایستر اكهارت،وحدت وجود  ،1362، قاسم كاكایي،-22

 زوار ران،ته ،3ج  شرم اصطالحات تصوف، ،1362، سيد صادق گوهرین،-23

 انتشارات محمودي با مقدمه كيوان سميعي، مفاتيح اشعجاز في شرم گلشن راز، ،، بي تاشيخ محمد شهيجي،-21

 ، تهران، حبيبيچاپ چهارم ترجمه احمد آرام، سه حكيم مسلمان، ،1381، سيد حسين نصر،-21

     ، قم، دفتر تبليغات اسالميچاپ دوم عرفان نظري، ،1331، یحيي یثربي، -28


