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مهدی صدفی

چکیده
آیت لالجوادی آملی بهتبع استاد خود عالمهطباطبایی و براساس حکمت ودرایی ،بـا تحلیـل عـین ربـط
بودن معلول به علت ،وحدت وجود عرفانی را پایـهریزی میکنـد .بـا ایـن تحلیـل ،ماهیـت بـه مفهـوم ،و
سازوکار هستیشناختی و منحق هستی در این نظرگاه بـه تقسـیم شـیء بـه وجـود و مفهـوم برمیگـردد؛
بنابراین آن ه متن هستی را پُر کرده فقط وجود است که به علم حضور ِ
ی شهودی در مشـهد نفـس عـارف
قرار میگیرد و جز آن مفهومی است کـه قـوامبخش علـم عرفـان نظـری اسـت و کاروبـار اسـتدالالت،
احتجاجات و منحق عرفانی را فراهم میکند؛ ازسویدیگر همین تقسیمبندی پایۀ منحقـی دوگانـۀ «بـود و
نمود» میشود ،که واالتر از نگاه تشکیکی است که مقام ذات را حق ِ
یقت رقایق فـی منبسـط و وجـودات
مقید میداند .در این دیدگاه عرفانی ،جز ذات اطالقی حق ،که البهشرط مقسمی اسـت و واالتـر از مقـام و
منصب است ،دیگر مراتب هستی نمود و سایۀ این حقیقت فوقمتعالانـد .ایـن عرفـان اوـیل توحیـدی،
ِ
ثبوت استقاللی نفـس عـارف
تعریف انسان موحد را نیز متفاوت میکند؛ دیگر مانند فلسفه سخن گفتن از
و قوای ادراکی او در در هستی خارجی رخت میبندد و هویت انسان با نظـر بـه توحیـد عرفـانی خـود
پرسشبرانگیز میشود که چگونه دربرابر حقیقت توحید ،وجود و هویت موحد میتواند موجه باشد .ایـن
پرسش بحث را دربارۀ فنای عرفانی بهدرستی پیشمیکشد.
کلیدواژهها :وجود رابط ،وحدت وجود عرفانی ،بود و نمود ،فنای عرفانی ،انسان موحد ،آیت لال جوادی آملی.
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تاریخ دریافت ۷۱/۱۱/۵۹ :؛ تاریخ پذیرش.۷۵/۵۱/۱۹ :

 .1درآمدی بر عرفان وحدت وجودی (نگاه جدید به تفاوت هستیشناختی وجود و ماهیت)

ارسحو سازونهاد وجودی هر موجود را در تمایز هستیشناسی و منحقـی چـه بـودن
(ماهیت) و هست بودن (وجود) مییابد؛ 1ازاینرو تبیین این دو واقعیت ،توجه بـه جنبـۀ
اوالی و اعتباری آن و نو تفسیر و تقریر آن افقهای جدیدی را میگشاید.
آیت لالجوادی آملی مقالۀ «تبیین برخی از اوول معتبر در عرفان نظـری» را اینگونـه
آغاز میکند« :شیء یا وجـود اسـت یـا مفهـوم( ».جـوادی آملـی۱۵۹۷ ،ب )۹ :در نگـاه
نخست ،این جمله ساختارشکنانه بهنظر میرسد و نیازمنـد توضـید اسـت؛ زیـرا آن ـه
همواره در نگاه فلسفی بوده ،تقسیم شیء به وجود و ماهیت است؛ پـس چگونـه ایشـان
عرفان نظری را با تقسیم شیء به وجود و مفهوم آغاز میکنند؟
مالودرا در جلد دوم اسفار اربعه در اثبات وحدت شخصی وجود ،محلب بلنـدی از
فص آدمی میآورد« :بدان امور کلی و ماهیـات امکـانی ،وجـودی در عینشـان نیسـت و
بدونشک معقول معلوم در ذهن هستند؛ پس آنها اموری باطنی هستند که از وجود غیبی
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جدا نمیشوند( ».ابنعربی )۷۱ :۱۷۰۱ ،مالودرا این سخنان ابنعربی را تأیید محکمـی
بر مقدمههای اثبات وحدت شخصی وجود میداند؛ زیرا «دانسته میشود که ماهیات کلی
که غیر موجودات عینی هستند ،بهرهای از وجـود عینـی نبردهانـد و بهـره آنهـا فقـط از
وجودی است که بهحسب عقل ،آنها را از وجوداتی انتزا میکند کـه ایـن موجـودات
عینیاند و این ماهیات کلی در این حالت با وجودات عینی متحدنـد» (مالوـدرا:۱۷۹۱ ،
)۱۷۱/۱؛ بنابراین ماهیات کلی با وجودات عینی متفاوتاند و بهرۀ آنهـا از وجـود فقـط
چیزی است که عقل آنها را از وجودات عینی انتزا میکند .بهنظر آیت لالجوادی آملـی
اتحاد ماهیات کلی با وجودهای عینی ،ازقبیل اتحاد حاکی و محکی است (جوادی آملی،
۱۵۹۷ب .)۰۵۵/۷ :مالودرا در اسفار نیز اتحاد وجود و ماهیت را نه اتحاد ماده و وورت
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر : .فصل دوم (هایدگر.)۱۵۷۵ ،

یا جنس و فصل ،بلکه اتحاد وورت مرآتی با مرئی و حاکی با محکـی میدانـد .ماهیـت
اگرچه شیء را در خارج نشان میدهد ،درواقع حکایت عقلی و شبد ذهنی از شیء است
(مالودرا)۱۵۱-۱۵۷/۱ :۱۷۹۱ ،؛ پس این نگاه به ماهیت ،در اعیان ثابته ریشـه دارد کـه
رایحۀ وجود را نبوییدند .اعیان ثابته و ماهیات کلی در این حکم شریکاند که هیچگـاه از
معقولیتشان جدا نمیشوند تا وجود عینی یابند ،بلکه فقط در موجودات عینی اثر میکنـد
و احکام این اعیان است که وجود عینی مییابد؛ بنابراین میتوان شیء را به وجود عینـی
خارجی و ماهیت مفهومی ذهنی تقسیم کرد .البته ماهیتهـا برخـی ویژگیهـای وجـود
عینی را دارند و وجود نیز برخی ویژگیهای ماهیت را دارد؛ اما اتصاف هریک به احکـام
دیگری بالعرضوالمجاز است (جوادی آملی۱۵۹۷ ،ب .)۰۵۷/۷ :عراقـی ()۱۱۵ :۱۵۱۵
نیز به این سخن اشاره میکند:
از صفــای مــی و لـطافـت جـام
درهم آمیخت رنگ جام و مـدام
همه جام است و نیست گویی می

آن ه حقیقت باالواله دارد و اثر مستی میگذارد ،نه جام ،بلکه ُمدام یا می وافی است
و بازی با جام بیاثر است؛ اما بهدلیل لحافت جام ،که وفای می با آن ظهور مییابد ،گاهی
احکام می را به جام و گاهی احکام جام را به می نسبت میدهند و جایگزینشان میکنند.
عالمهطباطبایی در تذییل نخست بر نامۀ شیخمحمدمحسین اوفهانی بـه سـیداحمد
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یا مدام است و نیست گویی جام

کربالیی در کتاب توحید علمی و عینی ،میگوید ظرف ماهیت ،ظـرف عقـل اسـت ،نـه
خارج« :ماهیت اعتبارى است و در خارج ثبوت ندارد و عقل ادراکش میکند؛ پس ناچار
ثبوت وى عندالعقل است» (طهرانی)۱۱۱ :۱۰۱۷ ،؛ بنابراین ماهیت نمیتوانـد در خـارج
ثبوت یابد .واژۀ ثبوت برای ماهیت ،واژۀ دقیقی است و سخن از وجود نیست .هرچند در
فلسفه اووالً این دو واژه را به یک معنا بهکار میبرند .بنـابر ایـن نظـر ،تحقـق تبعـی یـا
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بالعرض ماهیت نیز منتفی است .بهنظر آیت لالجوادی آملی اگر ماهیت بهواسحه وجـود،
تحقق ممتازی داشته باشد از آن ه مفهوم وجود از آن حکایـت میکنـد ،گـویی ماهیـت
به تبع وجود موجود شده است که مسـتلزم دو حقیقـت واحـد و بنـابراین محـال اسـت
(جوادی آملی۱۵۹۷ ،ب.)۱۷۹/۱ :
عالمهطباطبایی در ادامۀ بحث ،بهگونۀدیگری جملۀ آغازین را پیشمیکشد:
«اشیا دو سنخ وجود دارند :وجود عینی ،داراى آثار مترتبه و وجود ذهنی ،فاقد آثار
بعد عقل همان مفهوم تازهوارد خود
حقیقیه و امر مشترك مابین وجودین ،ماهیت استْ .
را توسعه داده و به مجرد و مادى شامل میکند و با وجود و عدم متصف میسازد و کل
اعتبار ال َو َر َاء لَه( ».طهرانی)۱۱۱ :۱۰۱۷ ،
ذلك ٌ

این سخن همان سخن ابتدایی است که شیء یا وجود است یا مفهـوم ،کـه خـالف
نگاه رایج فلسفه است؛ زیرا بر مشی متعارف حکمـت وـدرایی در تحلیـل شـیء بـه
ماهیت و وجود آن می رسیم که وجود به ذات خود متحقق است و ماهیت به تبع وجود
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تحقق عینی دارد.
آیت لالجوادی آملی در «اثبات وحدت شخصی وجود ازراه تحلیـل معلـول» امکـان
ذاتی ماهیت را رد میکند .چون نیاز و فقر در متن هستی معلول رخنه کرده اسـت ،دیگـر
امکان بالذات برای او نمیماند ،جملگی وجوب بالغیر دارد و دیگر ذاتی ندارد تا پذیرای
عـرض وجـود،
وجود شود و تحقق عینی پیدا کند؛ بنابراین اگر میگویند ماهیت بهتبع و َ

در خارج است ،سخنی تعلیمی است .چگونه چیزی که مجعولیت بالذات ندارد میتواند
بهتبع چیز دیگری مجعولیت بالذات بیابد؟ چگونه معلولی که هویت و همۀ پهنا و درازای
آن با ربط معنا میشود میتواند به افاضۀ وجود از علت موجـود شـود؟ (جـوادی آملـی،
)۵۷۵-۵۷۱/۵ :۱۵۹۵
آیت لالجوادی با تحلیل نهایی معلول به این نتیجه میرسند که فرق مفهوم و ماهیـت
در نگاه گذشته برداشته میشود .ماهیت دیگر بهتبع وجود تحقق عینـی نمییابـد ،بلکـه
مفهوم تنها منشأ انتزا خارجی دارد؛ ولی در خارج حتی بهتبع وجود هـم تحقـق نـدارد؛

بنابراین تحقق خارجی فقط ِ
ازآن وجود است ،ماهیت بهمثابه مفهوم فقط در ذهن ثبـوت
دارد و فقط در مقام حکایت از واقعیت خارجی و هم ون نمود آن بود است؛ بنابراین بـا
عبور ازنظریۀ اوالت ماهیت و تقریر ابتدایی و تعلیمی اوالت وجود ،که ماهیـت بـهتبع
وجود در خارج موجود است ،از نگاه مرسوم فلسفه فاوله میگیریم و به اوج آن ،یعنـی
نگاه عالی در حکمت متعالیه میرسیم .آیت لالجوادی می گوید این نگاه به تبیین وجود و
ماهیت نهتنها در سخن عالمهطباطبایی ،بلکه در سخن مالودرا نیز دیده میشود:
«اتحاد ماهیت و وجود به شیوۀ اتحاد حکایت و حکایتشده و مرآت و رویتشده
است؛ پس ماهیت هر شیء حکایت عقلی از آن شیء و شبد ذهنی برای رویت آن شیء
در خارج و سایۀ آن است؛ آنچنانکه بهشیوۀ برهانی یقینی محابق با شهود عرفانی ذوقی
ذکر شد( ».مالودرا)۱۵۱-۱۵۷ :۱۷۹۱ ،

عالمهطباطبایی در تذییل نخست ،علت را اینگونه توضـید میدهنـد« :چـون علـم
پیوسته به وجود مجرد تعلق میگیرد ،نه به مادى محفوف به قوه و استعداد؛ ازاینجهت ما
عند العلم باالمور المادیة ،موجود مجردى را که مرتبۀ کاملۀ محلـوب مـادى اسـت ،نائـل
به خود وجود خارجی راه یابد و با علم حضوری شهودی آنها را ادرا کند ،معانی آنها
در آیینۀ ذهن بهوورت ماهیت جلوهگر میشـوند؛ بـرای مثـال ،وقتـی جلـوی درختـی
ایستاده ایم ،درخت مادی خارجی معلـوم مـا نیسـت ،بلکـه ازراه حـواس تنهـا زمینـه و
استعدادی برای ما فراهم میشود تا با مبادی عالی آن موجود مادی که مجرد است ارتباط
برقرار کنیم تا وورت ماهوی مرتبۀ کامل در آیینۀ ذهن نقش ببندد؛ وگرنه ماهیت درخت
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میشویم( ».طهرانی )۱۱۵ :۱۰۱۷ ،بهنظر آیت لالجوادی آملی چون انسان توان ندارد کـه

ال در خارج نیست.
او ً
این بحث مقدماتی در تمایز و تبیین هستیشناختی وجود و ماهیت ،مهمترین بحـث
در عرفان نظری ازنظر حکمت ودرایی است که با تبیین ویژۀ آیت لالجوادی آملی نظـم
میگیرد و زمینهساز عرفان عملی میشود .در عرفان عملی ،اگر نفس قوت یابد و بتوانـد
از بند تصورات ذهنی رها شود؛ یعنی عین خارج شود و بیواسحه ماهیت و مفهوم به عین
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وجود پا دست یابد ،دیگر سخن از علم حصولی ،تصور و تصدیق ،گزاره ،معـرف و ...
نخواهد بود .شیخ اشراق میگوید« :نفس و مافوق آن ،هویـت محـ

و وجـود وـرف

است که ماهیت ندارد»؛ بنابراین در نگاه عرفانی متعالیه ،که با فلسفی رسمی و تفسیرهای
تعلیماتی از حکمت متعالیه فاوله میگیرد ،ماهیت به مفهوم بازمیگردد و حقیقت فقـط
ِ
ازآن وجود است (جوادی آملی.)۵۷۹-۵۷۵/۵ :۱۵۹۵ ،
 .2ذات عرفانی بر مبنای وحدت وجود

کانون بحث عرفان نظری ازنظر آیت لالجوادی آملی ،وحدت شخصی وجود اسـت.
این مبنا چندان با مسائل فلسفی هماهنگ نیست؛ ازاینرو باید آن را سقف فلسفه درنظـر
گرفت؛ زیرا فلسفۀ الهی میکوشد به این هدف برسد که از دست فلسفه میگریزد .تکیـۀ
این مسئله بر ذات حقتعالی ازنظر عرفانی است؛ بنابراین باید پرسید چگونـه ذات حـق،
سبحانه و تعالی ،در نظام عرفانی تبیین میشود .پاسخ دادن به این پرسـش هم ـون ِ
نـخ
تسبید دیگر مسائل عرفانی است که حول این کانون در گردشاند .با مشخص کردن نگاه
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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ویژۀ عرفانی بـه ذات حقتعـالی ،دیگـر مسـائل عرفـانی نیـز سمتوسـوی خـویش را
بازمییابند و از فلسفه متمایز میشوند .باتوجهبه کـانونی بـودن «ذات محلـق البهشـرط
مقسمی» در مباحث عرفانی ،پرسش از انسان و عالم رنگوبوی دیگری میگیـرد کـه در
ابتدای هر بحث و بهفراخور آن طرح خواهد شد.
مسئلۀ ذات از مهمترین مسائل اختالفی حکمت و عرفان است .آیت لالجوادی آملـی
از عالمهطباطبایی نقل میکند:
«[ایشان] بحث مبسوطي را درضمن خارج فلسفه ،راجعبه فصول دوازدهگانۀ پایاني
مرحلۀ علت و معلول اسفار ،که تا آن روز از تدریس َعلَني سحد آن تحاشي داشتند ،ارائه
نموده و با مبناي حکمت متعالیه ،وحدت شخصي وجود را طرح نمودند؛ لیکن در تمام
موارد اورار داشتند که اساس براهین فلسفه با تشکیك وجود هماهنگ است و هرگز با
مبناي وحدت شخصي وجود نمیتوان مسائل فلسفي را مبرهن ساخت( ».جوادی
آملی)۱۹/۷ :۱۵۹۱ ،

این نظر عالمهطباطبایی بر پژوهش عرفانی و فلسفی آیـت لالجوادی تـأثیر بسـیاری
گذاشته است .ایشان این اختالف مهم اوحاب حکمت و عرفان را در ایـن میداننـد کـه
حکمت متعالیه براساس تشکیک وجود ،اوول و احکـامی کـه بـر آن مترتـب میشـود،
ِ
شرطال میداند؛ ولی عرفان برپایۀ وحـدت شخصـی وجـود از
واجبالوجود را وجود به
وجود البهشرط مقسمی سخن میگوید و آن ه حکمت به آن ذات میگویـد ،عرفـا آن را
مقام میدانند؛ بااینحال گاهی در عرفان به تعبیر نادقیق «وجود بهشرطال» بـهجای تعبیـر
دقیق «البهشرط مقسمی» اشاره میکنند که نشان از خلط «مقام احدیت» با «ذات هویـت»
دارد و هر دو را در اوحالح «ذات احدیت» یکی میگیرنـد .سـیدمحمدکاظم عصـار در
رسالۀ وحدت وجود به این محلب نظر میکند که هرگـاه عرفـا وجـود را بـر حقتعـالی
اطالق میکنند ،مرادشان اطالق وجود بهشرطالست (عصار .)۱۵ :۱۵۵۱ ،البته این نظر در
ودرالمتألهین هم وجود دارد .او در رسالۀ ایقاظالنائمین و کتاب اسـفار اربعـه از وجـود
محلق یا ذات احدی به «حقیقت بهشرطالشیء» نـام میبـرد (مالوـدرا۱۵۱/۱ :۱۷۹۱ ،؛
جوادی آملی )۱۵۱/۱ :۱۵۷۰ ،بهنظر آیت لالجوادی آملـی اسـفار اربعـه بـر مبنـای نظـر
برایناساس برهان ودیقین اقامه کند ،بـاز نـاتوانی در اثبـات وحـدت شخصـی وجـود
سنگینی خود را بر آن برهان تحمیل میکند که تشکیک مقدمهاش است؛ بنابراین از برهان
ودیقین مبنی بر تشکیک وجود هیچگاه مدعای اهلعرفان بهدسـت نمیآیـد (جـوادی
آملی)۵۱۱/۵ :۱۵۹۵ ،؛ ازاینرو چون بنابر تشکیک وجـود اسـناد وجـود بـه ماسـوی لال
حقیقی است ،هرچند ممکنالوجود رقیقۀ حقیقت واجب است ،پذیرش کثـرت حقیقـی
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تشکیک وجود استداللی میشود و هـرکس تشـکیک را در وجـود بسـذیرد ،حتـی اگـر

جایی برای اثبات وحدت شخصی وجود نمیگذارد ،بنابراین حقیقت وجود یا ذات حق
درنظر ودرا که با نظام حکمت او موافق است ،نه البهشرط مقسمی ،بلکه آنی اسـت کـه
مالودرا در بسیاری از مواضع اسفار به مقام احدیت یاد میکند که وجود بهشرطالسـت
(همان« :)۵۱۵:الذات هویۀ شخصـیۀ وـرفۀ ،ال خبـر عنهـا و یقـال لهـا مرتبـۀ ا حدیـۀ»
(مالودرا ۱۹۰/۱ :۱۷۹۱ ،و ر : .سبزواری)۷۵ :۱۰۱۵ ،؛ پس در نظام حکمی مبتنـی بـر
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تشکیک وجود البهشرط فقط ازآنروست که اطالق قید است و بحث در فـی

منبسـط

است؛ وگرنه وجود حق بهشرطالست.
عالمهطباطبایی در تعلیقه بر اسفار میگوید مالودرا نظر عرفا را به مبنای نظر حکیم
نزدیک کرد و براساس وحدت تشکیکی وجود پیشبرد؛ ازایـنرو مقـام احـدیت را کـه
مرتبۀ اعالست و حدش در الحدی است ،مقـام ذات و سـایر مراتـب را مراتـب وجـود
حقیقتاً لحاظ میکند (مالودرا۱۱۰/۱ :۱۷۹۱ ،؛ جوادی آملـی)۵۱۱/۵ :۱۵۹۵ ،؛ درواقـع
مالودرا در رسالۀ ایقاظالنائمین برای موجودیت اشیا سه مرتبه قائـل اسـت )۱( :مرتبـۀ
ذات احدیت ( )۱مرتبه وجودات مقید ( )۵مرتبه وجود منبسط.
هرچند آیت لالجوادی آملی در تحریر بحث ،ذات احدیت و مقام احدیت را متفاوت
و ذات احدیت را ناظر به حقیقـت البهشـرط مقسـمی میدانـد (جـوادی آملـی:۱۵۷۰ ،
 ،)۱۵۹/۱به این نکته اشاره میکند که مالودرا با تعبیر به «مراتب» ،چه مراتب موجودیت
اشیا باشد یا مراتب وجود ،هنوز در فضای نظریۀ تشکیکی وجود وحبت میکند و با این
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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تقسیمبندی میتوان گفت که به فضای وحدت شخصی وجود پا نگذاشته است .سخن از
اوحالحات عرفانی در متنی فلسفی ،که تاروپودش با نظریۀ تشکیک وجود سامان گرفته
است ،باعث نمیشود که بگوییم مالودرا اینجا نظر عرفـا را دربـارۀ وحـدت شخصـی
وجود محرح میکند؛ بنابراین تا سخن از سه مرتبۀ موجودیت اشیاسـت ،یـا بـهعبـارتی
موجوداتی حقیقی هستند که متمایزند و تمایزشان تمایز موجـود از موجـود اسـت و بـه
تمایز موجـود از مظهـر تحویـل نیافتهانـد ،سـخن گفـتن از فضـای عرفـانی در رسـالۀ
ایقاظالنائمین درست نیست (همان .)۱۵۵/۱ :توجه به این نکته در بحث ضروری اسـت؛
بنابراین وقتی از وحدت شخصی وجود بهمثابه بحثی عرفانی سخن میگوییم ،فقط یـک
ِ
نمـود بـود» در نظـر
موجود هست و بقیۀ ظهورات ،تجلیات آن یـک وجودنـد کـه بـه «
آیت لالجوادی آملی موسوماند.
با این تمایز ،موضو عرفان نظری از فلسفه جدا میشود .عرفان نظری دربارۀ وجـود
محلقی بحث میکند که قید اطالق ندارد (وجود البهشرط مقسمی) و مسائل آنهم دربارۀ

تعینات و نمودهای این وجود محلق است ،برخالف فلسفه که از وجود بهشرطال بحـث
میکند؛ یعنی بهشرط عدم تخصصهای طبیعی ،ریاضی ،اخالقی و منحقی است .بـهنظر
آیت لالجوادی آملی چون موضو عرفان نظری فوق فلسفه است ،علم عرفان نظری فوق
فلسفه است؛ بنابراین جهان امکانی در عرفان فقط نمود آن بود است؛ ازایـنرو تعینـات
اسمائی و وفاتی نمود و ظهور وجود مح

و حجـاب شـهود ویانـد .عرفـان عملـی

درارتباطبا این تفسیر از عرفان نظری شکوفا میشود .در فلسفه ،همۀ موجودات ممکـن
در جهان وجود حقیقی دارند .هر انسانی در رویارویی با خـود و جهـان خـارج گـواهی
میدهد که واقعاً چیزهایی را در میکند و متعلقهای در او واقعاً وجود دارند .بـرای
تمام ادراکات و متعلقات ادراکیاش قائل به واقعیت است؛ اما کسی که به برهـان عرفـان
نظری مسلد شده است میداند فقط یک وجود حقیقت و واقعیت دارد و هرچه در جهان
امکان وجود دارد ،سایهای از آن حقیقت وجود و تعینی از تعینـات آن اسـت و از وجـود
بهرهمند نیست و بودی ندارد؛ اما نمیتواند انکار کند که اینها عدمانـد ،بلکـه بـا برهـان
پذیرفته است که در هستی فقط بود ِ
ازآن حقیقت وجود است و اینها نمودهـای آنانـد؛
برای شهود وحدت شخصی وجود و تعینات آن بوده و شهود نمود بودن جهـان امکـان،
بدون بهره از بود حقیقی است».
این جهاد و اجتهاد عملی ،در راه برداشتن حجابهای ظلمانی و نورانی یا بهعبارتی،
تعینات اسمائی و وفاتی برای رسیدن به آستانۀ هستی مح

است؛ اما پس از برداشتن

این تعینات اسمائی و وفاتی اینگونه نیست که عارف به در ذات هستی برسد؛ او فقط
نمودهای ِ
ِ
ِ
بود حقیقی هستند و طوری نیست که به آن بارگاه منیع
تعینات
میفهمد که این
راه یابد ،حتی جرعهای از دریای حقیقت ب شد؛ زیرا هویت محلق و وجود مح

مفهوم

و ماهیت نیست که فلسفه بتواند آن را به چنگ آورد و در مقدمات اسـتدالل بکـار گیـرد.
عرفان نیز که امر خارجی و مصداق عینی را شهود میکنـد ،نمیتوانـد ایـن نامتنـاهی را
بهچنگ آورد؛ زیرا مشهود عرفانی فقط نمودهای محدود امکانی است .بحـث جرعـه از
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ازاینرو آیت لالجوادی آملی ( )۱۵-۱۱/۷ :۱۵۹۱میگوید« :عرفان عملی ،جهاد و اجتهاد
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دریای نامتناهی عرفانی دروورتی درست است که بتوان حـد ،جـزء یـا بعضـی درنظـر
گرفت که بهمثابه جرعه به آن دسترسی یافت و گفت بهاندازۀ این جرعه مرا سیراب کرد.
برای در بهتر ایـن سـخن آیـت لالجوادی آملـی ،شـواهدی از ابنعربـی از کتـاب
التجلیات میآوریم .در تجلي «توحید الربوبیه» جنید را مشاهده ميکند که در توحید قائل
به تمایز بنده از پروردگار است .بهنظر ابنعربي مسئلۀ تمایز با این پرسش بنیادین مواجه
است :اگر هستي بنده و پروردگارش رابحهای ندارند ،چگونه این تمایز معنـادار اسـت؟
چون دراینوورت باید به وجود سومي دست یافت که در اطال  ،اشراف و استوا بر این
دو وجود متمایز است ،تا آن دو درك شوند (ابنعربی.)۱۱۰ :۱۰۱۵ ،
دو نو توحید ميتوان تصور کرد )۱ :توحید الوهیـت کـه ذاتـي حقتعـالی اسـت و
وجود تنها و عاري از هر شائبهاي است که فـرض هیچگونـه تمـایز و اتصـالي در او راه
ندارد؛ توحید ربوبیت که مقید به انسان است (ابنعربی ،بیتا .)۷۷۱/۱ ،باید الوهیت را در
جایي قرار داد تا آن ه میگوییم بفهیم و از آن ه در فهم ما نیست عبور کنیم .همین اشکال
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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را ابنعربي بر حکما و غزالي وارد ميداند .آنها معتقدند خدا را باید «بدون نظر در عالم»
شناخت که بنابر گفتۀ او آشکارا نادرست است؛ چون از این طریق ،ذات ازلي است که بـا
عقل اثبات و شناخته ميشود؛ اما اله بودن او شناخته نميشود؛ مگر مألوه شـناخته شـود؛
یعنی عالم و انسان دلیل بر اوست (ابنعربی.)۹۱ :۱۷۰۱ ،
در تجلي «ريالتوحید» با یوسفبنحسین مالقات مي کند .او را در آغوش ميکشد
و مي بوسد .دوباره بوسه مي خواهد که یوسف ميگوید« :سیراب شدم ».ابنعربی به او
رو ميکند و ميگوید « :پس کجا شد آن سخنت که طالب توحید جـز بـا حـق سـیراب
نميگردد؟» در نظر ابن عربي گاهي کسي که در مقـام پـایین توحیـد اسـت بـا چیـزی
سیراب می شود که در مقام باالتر است؛ ولي سیرابي براي هیچ کس نیسـت (ابنعربـی،
.)۱۱۵-۱۱۱ :۱۰۱۵
دو نکتۀ مهم در در ابنعربي از وجود نمایان است .اینکه در مقام توحید ،بـا تـابش
تجلیات الهي بر قلب عارف و شناسایي حق در تجلیات ،او به مقام توحید ميرسـد؛ امـا

این توحید براي عارف به حق ،محل اتکا ندارد و پیوسته تجلیات بر او وارد ميشود؛ پس
سالك در مسیر وجود از تفرقه به جمع نزدیك ميشود و هیچگاه از تجلیات الهي سیراب
نميشود.
ممکن هر حکم و نسبتی کـه بـه واجـب عرفـانی یـا ذات
پس دو نو توحید داریم.
ْ
اطالقــی بدهــد ،درحــد شــناخت امکــانی اوســت و نســبتی بــا واجــبالوجود نــدارد.
آیت لالجوادی ( )۱۰۷/۵ :۱۵۹۵میگوید:
«هویت محلق الهی بسیط مح

و نامحدود و ظاهر آن عین باطن و اول آن عین آخر است.

چنین حقیقت نامحدود و بسیحی یا به اکتناه ادرا میشود یا بههیچوجه موردعلم قرار
نمیگیرد و در این جهت فرقی بین انبیا ،اولیا ،ودیقان ،شهدا و والحان نیست».

بنابراین تمثیل جرعه و دریا در بیت «آب دریا را اگر نتوان کشید /هم بهقـدر تشـنگی
باید چشید» دربارۀ تعینات (فعـل ذات) معنـا دارد ،نـه خـود ذات .ذات حـق در ظهـور
فعلیاش به اطوار مختلف در مظاهر و مجالی ظهور میکند .ظهور فعلی نیـز یـا اطالقـی
است که همان فی

منبسط است یا به مراتب گوناگون این تعینات مقید است.

مشاهده میکند .هر آیینهای باتوجهبه شکلش ،یعنی باتوجهبه تعین و تقیدش ،آن ذات را
بهاندازۀ خود نشان میدهد؛ یعنی ظهور فعلی حقتعالی همواره متعین به آن آیینه است که
او در آن ظهور کرده؛ بنابراین اگر بخواهیم تشکیک در معرفت حق را بررسی کنیم ،نه در
ذات واجبی حقتعالی ،بلکه در ظهور فعلی او میتواند جاری و ساری باشد:
«اگر هیچ تعینی بیشازاندازه معین ظهور فعلی حقتعالی را مشاهده نمیکند ،آنگاه
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ذات اطالقی حق در ظهور ثانوی فعلی ،نه ظهور اولی ذاتی ،خود را در مرایا و مجالی

حتی معرفت به ظهور فعلی او نیز معرفتی محدود است و همواره با اعتراف به عجز از
معرفت کامل همراه است .در هر مقام و هر مرحله ،حتی در مقام حضرت ختمی
معرفت ،محمد مصحفی (

) این اعتراف حقیقت دارد که "ما عرفنا

حق

معرفتک" .البته آن حضرت باالترین و کاملترین مرتبۀ شهود امکانی را دارد و دیگران
بهحسب کمال و نقص در مدار و مشاعر ،مراتب گوناگونی از شهود را دارایند».
(جوادی آملی)۵۱۱/۱ :۱۵۷۰ ،
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البته نظر آیت لالجوادی آملی را میتوان مخالف نظر ودرالمتالهین دانست .ایشان در
تحریر ایقاظالنائمین در تفسیر سخن قونوی در مفتاحالغیب و بیت ابنعربی ،مسیر خـود
را از مالودرا جدا میکند 1.مالودرا در ایقاظالنائمین به سخنی از وـدرالدین قونـوی
اشاره میکند و تذکر میدهد که این سخن ناظر به مرتبۀ واجبیـه اسـت .قونـوی (:۱۵۹۱
 )۹۵-۹۱در این سخن کوتاه اشاره میکند:
«فهو امر معقول یری أثره و ال یشهد عینه ،کما نبه علیه شیخنا ـ رضی لال عنه ـ فی بیت له:
و الجمع حال ال وجود لعینه

و له التحکم لیس لآلحاد»

بنابر برداشت مالودرا از سخن قونوی ،ضمیر «هو» به مرتبۀ ذات احدی« ،المرتبـۀ
ا ولی الواجبیه» برمی گردد .بنابر این تفسیر ،ذات واجب تعـالی معقـول اسـت؛ یعنـی
همگی معنای لال یا واجب را می فهمیم .اگر چنین باشد ،او معقول اسـت؛ یعنـی بشـر،
پیامبر و فرشته امکان دسترسی به او ندارند و همۀ نصیب ما از آن مرتبه ،همین مفـاهیم
است؛ پس ذات معقول است و اثرش دیده می شود؛ اما عـین ذات هرگـز مشـاهدهپذیر
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

نیست .آیت لال جوادی آملی نظر خود را اینجا به ظرافت از مالودرا جدا می کند؛ زیـرا
اگر ذات را معقول بدانیم ،علم اجمالی به ذات داریم که مخالف نظر ایشان است؛ پـس
به نظر ایشان برداشت ودرالمتألهین از تفسیر سخن قونوی ،به دو دلیل مخدوش است:
 ) ۱ضمیر هو به حضرت جمع عام و حاکم بر اشیا برمیگردد؛  ) ۱قرینه ،سـیاق پیوسـتۀ
محالب در این بخش از کتاب است .به نظر ایشـان سـخنان قونـوی در مفتـاحالغیـب و
اعجازالبیان دربارۀ وجود منبسط است ،نه ذات احدی که همـان غیـب هویـت اسـت؛
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1این نکته تأملبرانگیز است که نگاه ودرالمتألهین درمجمو و نگاهش در اسفار و ایقاظالنائمین به ذات حق ،که

سقف حکمت متعالیه است ،در راستای نگرش قیصری است« :اولین اعتباري را که قیصري در مقدمۀ شرح فصو
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ذکر مينماید و ودرالمتألهین آن را نقل ميکند ،عبارت از وجود بهشرط الست؛ یعني حقیقت وجود بهشرط آنکه
چیزي با آن اخذ نشود و این اعتبار را اهلمعرفت احدیت مينامند و آن شهودي است که در آن همۀ مراحل وجودي
و جمیع اسما و وفات بهنحوبساطت و بدون امتیاز مصداقي و یا مفهومي ،حضور و ظهور دارند( ».جوادی آملی،
۱۵۹۷ب)۷۷۵/۷ :

بنابراین ایشان معتقد است وجود منبسط یا نفس الرحمانی است که معقول اسـت و نـه
ذات اطالقی ،اثرش دیده می شود؛ اما عین وجود منبسـط مشـهود نیسـت؛ زیـرا فقـط
وجودات مقیدند که اسم و نعت دارند .این ها اثر وجود منبسط و مقاطع آن هستند؛ ولی
وجود منبسط خود مشهود نیست.

1

ِ
ممثـل وجـود
بنابراین تمثیل «جرعه و دریا» با حذف تقییدهای این تمثیـل فقـط بـر
منبسط حمل میشود؛ پس اگر بخواهیم بـرای ذات حقتعـالی تمثیلـی بیـاوریم ،تمثیـل
خورشید رساتر است .اگرچه وجود آفتاب برای همگان بدیهی و دلیلی بـر خـود اسـت
(آفتاب آمد دلیل آفتاب) ،جرم خورشید را هیچگاه نمیبینیم؛ پس آن ه میبینیم فقط نـور
خورشید است ،نه جرم آن .این تمثیل نفی برتر از تمثیل ایجاب است:
«همانطورکه با بصر نمیتوان آفتاب را بااینکه موجودی است مرکب و بسیار محدود،
مشاهده کرد ،با بصیرت نیز نمیشود هویت محلق خدا که بسیط مح

و نامحدود

است را ادرا کرد؛ بنابراین عرفان برای مشاهدۀ تعینات اسما و وفات ظهوری حق و
نه ذاتی وی ازیکسو و گذر از هر شیء و عبور از هرچیز به وجه خدا ازسویدیگر
یک حق و باقی( ».جوادی آملی)۱۷۰/۵ :۱۵۹۵ ،

 .3منطق بود و نمود عرفانی

در ب خش گذشته گفتیم هویت اطالقی البه شرط مقسمی متفاوت اسـت بـا وجـود
البه شرط قسمی یا بهشرطال که در فلسفه دربارهاش بحث می کنند .آیا تفاوت فلسفه و
عرفان فقط به موضو آنهاست یا باید به فراخـور موضـو  ،روش و منحقشـان تغییـر

دیدگاه آیت لالجوادی آملی دربارۀ عرفان نظری

است؛ زیرا "کل شیء هالک اال وجهه"؛ پس در هر موجودی یک باطل و هالک است و

یابد؟ آیا می توان از منحق ثابت (منحق ارسحوی ی) برای تبیین عقالنی هر نو فلسفه یـا
عرفان استفاده کرد یا تعالی خود فلسفه یا تعالی عرفان بر فلسفه نیازمند تغییر یا تبـدل
در منحق است؟
ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 1آیت لال جوادی با سه دلیل سخن فناری را در مصباحا نس در تفسیر بیت ابنعربی نمیپذیرد (جوادی آملی)۱۰۱/۱ :۱۵۷۰ ،
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منحق برای فلسفه علم آلی اسـت کـه مقـدماتی را فـراهم میکنـد تـا فلسـفه بتوانـد
استداللهای خود را هم ون علمی استقاللی و اوالی پیشببرد .بیشتر اینگونـه فـرض
می کنند که با تعالی فلسفه ،منحق تغییر نکرده است؛ زیرا فکر بشری همواره بهیکشـیوه
میاندیشد و قوانین درست اندیشیدن یکسان است .با این فرض ،منحق فقط توسعه یافته
و برخی مسائل غیربنیادی به آن افزوده و برخی مسائل غیرالزم از آن حذف شده است.

ازاینرو کانت نیز در نقد عقل مح

منحـق وـوری ارسـحو را ارج مینهـد و آن را

کامل میداند .بهنظر او منحق از دیرباز در راه محمئنـی گـام نهـاده و پیشرفتـه ،از زمـان
ارسحو تاکنون حتی یک قدم به عقب برنگشته است و آن ه آن را اوالح منحق مینـامیم
چیزی جز حذف برخی ریزهکاریهای غیرالزم یا روشن کردن برخی آموزههای آن است
که از اندازۀ یقین این علم کم نمیکند  .))Kant, 1933: BVIIIالبته کانـت بـا طـرح منحـق
استعالیی ،از مقوالت ارسحو که در خارج موجودند ،به مقوالت فاهمه که جنبۀ مفهـومی
و شناختی دارند و بر دادههای آگاهی اطالق میشوند ،تغییر جهت میدهد .هگل با طـرد
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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نظر کانت ،بهدنبال وحدت اندیشه و وجود یا ذهـن و عـین بـود .مفـاهیم منحقـی هگـل
میانتهی نیستند ،بلکه در جریان فهم با عین خارجی پُر و متحد میشوند؛ ازاینرو منحـق
در هگل جنبۀ فقط ووری خود را وامینهد و به فلسـفه نزدیـک میشـود کـه حـاکی از
واقعیت است (ر : .مشکات و دهباشی.)۱۵۹۹ :
آیت لالجوادی آملی منحق ارسحویی را در فلسفههای راقی غیرمشایی ،معیار کـاملی
برای سنجش نمیداند .بهنظر او مقوالت دهگانۀ ارسحویی ،که بوعلی سینا در منحق شفا و
خواجهنصیرالدین طوسی در منحق تجرید محرح میکنند ،مبتنی بر ماهیت اشیاء امکـانی
است .این نحوۀ ماهیت داشتن بر حکمت مشایی استوار است که میگویـد هـر موجـود
ممکن ،ماهیت و وجود دارد؛ اما حکمت متعالیه ،حقیقـت هسـتی را بـه وجـود مسـتقل
واجبی و وجود رابط ممکنی تقسیم میکند .در حکمت متعالیه ،این نو ممکن که وجود
رابحی حرفی دارد ،ماهیت ندارد ،بلکه فقط مفهوم دارد؛ زیرا ماهیـت چیـزی اسـت کـه
مستقل به ذهن میآید؛ اما مفهوم حرفی اینگونه نیسـت .بـا تبـدیل ماهیـت بـه مفهـوم،

مقوالت ارسحویی نیز به معقوالت اولی و ثانوی تبدیل میشـوند .آیـت لالجوادی آملـی
این جریان را در حمل نیز وادق میداند؛ یعنی حمل اولی ذاتی و حمـل شـایع وـناعی
می توانند براساس منحق ارسحویی قوام گیرند؛ اما حمل حقیقـت و رقیقـت در حکمـت
متعالیه و حمل ظاهر و مظهر در عرفان نظری با مبانی منحـق ارسـحویی سـازگار نیسـت
(جوادی آملی.)۱۷۵-۱۹۷/۵ :۱۵۹۱ ،
بنابر نظر آیت لالجوادی آملی ،با تعالی حکمت و عرفان نظری باید منحق بحـث نیـز
حکمـت اوـول
متعالی شود و منحق با حکمت و عرفان نظری در تعاطی و تعامل باشد.
ْ
موضو منحق را فراهم میکند و منحق نیز راه را در هستیشناسی هموار میکنـد .حمـل
حقیقت و رقیقت در قلمرو تشکیک وجود مفید بیان اسـت و وجـود نـاقص و کامـل را
بهواسحۀ تشکیک برهم حمل میکند؛ اما در عرفان و براساس وحدت شخصـی وجـود،
موجودات کونی و افعال الهی ،مظاهر وجود حقیقیاند و خود وجود حقیقی ندارند؛ پس
بنابر حمل حقیقت و رقیقت ،بر ذات حمل نمیشوند .اقسام حمل با استقرا بهدست آمده
است؛ یعنی منحق بهتبع مسائل حکمت و عرفان نظری حملهایی را درنظر گرفته است؛
عرفانی حوزۀ حملیات خود را گسترش دهد (جوادی آملی۱۵۹۷ ،ب.)۱۵-۱۱/۱۵ :
پس حرکت حکمت مشا به حکمت متعالیه و سسس عرفان ،یعنـی حرکـت از امکـان
ماهوی به امکان فقری در حکمت متعالیـه و سـسس امکـان فقـری عرفـانی ،حرکـت از
حمل های مصحلد به حمل حقیقت و رقیقت و سرانجام ،حمـل ظـاهر و مظهـر اسـت؛
ازاین رو با طرح بنیاد منحقی جدید برای هر مرحلۀ اندیشـه (اندیشـۀ مشـایی ،متعالیـه و

دیدگاه آیت لالجوادی آملی دربارۀ عرفان نظری

بنابراین حصر عقلی درکار نیست و منحـق میتوانـد بـهفراخور در جدیـد فلسـفی و

عرفانی) مسائل فلسفۀ مصحلد ،یعنی فلسفۀ مشا ،حکمت متعالیه و عرفـان بـا یکـدیگر
متفاوت میشوند.
 .331قاعدۀ تشکیک ،الواحد و بسیطالحقیقه با نظر به منطق جدید

پرسشی که پیش از آغاز بحث باید به آن توجه کرد این است که آیا بـا متمـایز کـردن
منحق فلسفه و عرفان ،مسائل عرفانی نیز تغییر میکنند؟ آیا براساس حمل جدید عرفـانی
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ظاهر و مظهر ،باید به مسائل و قواعد فلسفی ،هم ون قاعدۀ الواحد یا بسیطالحقیقه طور
دیگری اندیشید؟
حکمت متعالیه بهسوی اثبات مسائل عرفانی میرود .مالودرا بهعلت غنای منحقی و
فلسفی ،بهتر از حکمای مشا و عارفان نظری این مسائل را با استدالل متقن و مبانی محکم
اثبات میکند؛ اما برای سهولت بحث و جدایی عرفان نظـری از حکمـت متعالیـه ،آن ـه
براساس وحدت تشکیکی وجود ،یعنی حمل حقیقت و رقیقت انجام میشـود ،مـدعای
حکمت متعالیه میدانیم و آن ه براساس منحق حمل ظاهر و مظهر طرح میشود ،مدعای
عرفان نظری میدانیم.
ازنظر حکمای مشا ،تشکیک در مفهوم وجود جـاری اسـت؛ زیـرا مفهـوم وجـود
مشتر معنوی است و بر حقایق مختلف و متباین حمل می شود؛ بنابراین مفهوم وجود
ذاتی حقایق خارجی نیست؛ یعنی جنس ،فصـل و نـو آنهـا نیسـت ،بلکـه مفهـومی
عرضی است که بر واقعیات خارجی حمـل میشـود (جـوادی آملـی.)۰۷۷/۵ :۱۵۹۷ ،
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

آیت لال جوادی آملی در تبیین بخش «ابحـال تشـکیک مشـایی» کتـاب تمهیدالقواعـد،
محدود دانستن تشکیک را در مفاهیم عرضی و نـه ذاتیـات و ماهیـات عرضـی ،کلیـد
استناد ندادن آن به حقیقت وجود میدانند:
«حکماي مشا در آغاز با استدالل به اینکه جواهر فاقد محل هستند ،تشکیك را از آنها
عرضیه
نفي کرده و ازآنپس با استناد به استحالۀ تشکیك در ذاتیات ،تشکیك در ماهیات َ

را (هرچند واجد موضو اند) نیز منتفي دانستهاند .نفي تشکیك از ماهیات و اموري که
فاقد موضو خارجي هستند ،موجب شده است تا تشکیك را منحصر در مفاهیم
عرضیهاي بدانند که مأخوذ از محموالت بالضمیمهاند؛ مانند اسود و ابی

که مأخوذ از

سواد و بیاضاند .بدیهي است انحصار تشکیك در مفاهیم فوق مانع از استناد آن به
11

حقیقت وجود است( ».جوادی آملی)۹۱/۱ :۱۵۹۵ ،

حکمت متعالیه بنیان مفهوم تشکیک را متحول کرد و تحقق آن را برای حقیقت وجود
میسر دانست؛ زیرا در حقایق متکثر خارجی مابهاالشترا و مابهاالمتیاز آنها یک حقیقت
است .تصور اینکه واقعیت وجود خارجی میتواند بهگونهای باشد که وحـدت آن عـین

کثرتش و کثرت آن عین وحدتش باشد ،در منحق مشایی میسر نبود.
مسئله در عرفان بهکلی متفاوت است؛ زیرا واجب و ممکن بینونیت عرفانی دارنـد و
امتیاز ذات واجبی که از آن به بود نام میبریم ،با همۀ تعینهـا ،ظهورهـا و نمودهـای آن،
یعنی وجود اطالقی مقید به اطالق تا موجودات مقید ،نمود نام دارند ،تفـاوت بنیـادین و
ذاتی دارند و چنین نیست که یکی با افزودن یا زدودن قیدی به دیگری تبدیل بشود .البتـه
وجود ذات اطالقی طوری است که هر سه واژۀ وجود ،ذات و اطالق بـر او بـرای تفهـیم

است و حکم و گزارشی از ذات نمیدهد .همانطورکه قونوی در کتاب نصو

(:۱۵۷۵

 )۱۵۵-۱۵۱میگوید و مالودرا در ایقاظالنائمین ( )۱۵ :۱۵۱۱گزارش میکنـد ،وجـود
بحتی که به ذات اطالقی حق اشاره میکند ،فقط برای تفهیم است ،نه اینکه اسمی حقیقی
باشد؛ زیرا اسم او عین وفتش و وفتش عین ذاتش است .وقتـی ابنعربـی و قونـوی از
وجود محلق سخن میگویند ،بیشتر فـی

منبسـط مـراد اسـت و وقتـی دربـارۀ وجـود

میگویند ،منظور وجود کونی و امکانی است؛ بنابراین مراد از دو اوحالح بـود و نمـود،
به ترتیب ذات اطالقی حق و جملۀ ممکنات ،یعنی فی

منبسط و وجودات مقید اسـت؛

واجبتعالی اگر تقیدش به عموم نبود ،همان وجـود حقتعـالی میبـود و درواقـع ،بـین
وجود حق و فیضش فقط به این تقید فاوله افتاده است (فناری:)۱۷۱ :۱۵۹۰ ،
«زیرا تقید به عموم براي فی منبسط ،یك ووف زاید بر ذات او نیست که بتوان ذات
ِ
محلق مح
واجب
بدونقید را لحاظ کرد و گفت اگر این قید نبود ،معروض آن مانند
ْ
ميبود؛ زیرا تقید به عموم بهمنزلۀ ذاتي فی

منبسط است؛ اما نه ذاتي ماهوي و نه ذاتي هویت

بهمعنای وجود ،بلکه ذاتي بهمعنای آیت؛ یعني عین ظهور و چیزي که نمود بودن عین ذات
اوست هرگز نميتواند مانند واجب باشد که ِ
بود مح است و اگر محذور دیگري الزم
نیاید ،ميتوان فی

منبسط را که نمود مح

است ،مباین واجب دانست که ِ
بود ورف

است؛ البته بینونت عرفاني ،نه فلسفي یا کالمي( ».جوادی آملی)۵۹-۵۵/۱ :۱۵۹۵ ،

اگر موجودات حقایق متباین باشند و واجبتعالی مباین با دیگـر موجـودات متبـاین
امکانی باشد ،هرگز مجالی برای ودور یک واحد گستردۀ تشـکیکی از واجـب نیسـت.
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ازاینرو نمیتوان سخن فناری را در مصباحاالنس تأیید کرد .به نظر فنـاری ،فـی

عـام

11

اینجا سلسلهای بهوجود نمیآید که حق تعالی در نقحـۀ بـاال سلسـله و کمـاالت مراتـب
پایینتر را داشته باشد ،بلکه تفاوت ذاتی و بنیادی او و دیگر موجـودات ، ،بـه وجـوب و
امکان است.
بنابراین دو نو غیب شهادت یا سر و َعلَن وجود دارد .سر و علـن نفسـی و محلـق کـه
همان ذات اطالقی حق یا هویت البهشـرط مقسـمی اسـت کـه ازحیثـی غیـب محلـق یـا
غیبالغیوب و ازحیثی نور مح

یا شهادت محلق است؛ زیرا خود را جز به خود نشناسـد

و برای خود آشکار است و ازحیثی آنچنان در هویت خود یگانه است که بـرای ممکنـات
هیچ تجلی و ظهوری ندارد؛ بدینترتیب در غیب هویت خود مستغرق اسـت .سـر و علـن
نسبی یا قیاسی بحث از ممکنات است که بنابر نظر حکمت متعالیـه ،تشـکیک در وجـود و
بنابر نظر عرفان ،تشکیک در ظهور یا نمود است (جوادی آملی.)۱۵۷-۱۵۹ :۱۵۹۹ ،
قونوی نیز در اعجازالبیان دربارۀ سر برزخ نخست این محلب را میگویـد .بـهنظر او
تعین نخست با تعقل هویت ذاتی غیبی اعتبار میشود و تفاوت آن با غیب محلـق همـین
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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تعینش است؛ اما همینکه از غیب هویت جدا شد و تعین پـذیرفت ،بهـرهای از شـهادت
میبرد؛ بنابراین برزخی بین غیب و شهادت است .در این تقسیمبندی میتوان گفت ذات
و هویت اطالقی حق تعین و اسمورسمی ندارد و غنی از عالمیان است .مرتبۀ تعین اول یا
احدیت ،مقام انسان کامل است که ظهور ،بحون ،غیب و شهادت را دارد .اگرچه تعین اول
غیبی است و گویی بهرهای از شهادت ندارد ،بـه نسـبت و اعتبـار غیـب محلـق بـیتعین
میتواند اولین مرتبۀ شهادت را بهدست آورد (قونوی .)۰۷ :۱۵۹۱ ،ایـن نکتـه ضـروری
است که ذات محلق الهی تعقل نمیشود ،تعین نخست یا مقام احدیت نیز مقـام جمـع و
وجود است ،اسما و وفات در آن مندمجاند و متمایز نیستند 1.تعقل درنظر قونـوی نـاظر
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1قونوی اینگونه مقام احدیت را از ذات غیبی اطالقی متمایز میکند]« :تعین نخست[ از غیب محلق ،جز به تعین
مرتبهاش از این حیث که علم نامیده میشود ،جدا میشود» (قونوی )۰۷ :۱۵۹۱ ،و «بر آن [تعین نخست] جز غیب
ذات سبقت ندارد که علم احدی جز حق بر آن محیط نیست( ».همان)۷۵ :

به این است که انسان معتبِر میبیند که مقـام احـدیت جـدا از ذات اطالقـی حـق اسـت،
هرچند بهشرطال تعین باشد؛ اما همین سبقت ذات بر احدیت باعـث جـدایی میشـود و
میتوان اینگونه اعتبار کرد که احدیت در قیاس با ذات تعین نخست اسـت؛ وگرنـه نـه
تجلی ذات است و نه می توان گفت مرتبۀ دانی نسبت به ذات اسـت تـا تـوهم تشـکیک
پیشآید؛ زیرا ایندو همانطورکه گفتیم ،تفاوت گوهری و بینونیت عرفانی دارنـد و ذات
امکانی با برداشتن «تقید به عموم» فی

منبسط ،واجب نمیشود.

بنابراین یک واحد گستردۀ تشکیکی ،که عین ربط به اعالمرتبه باشد ،فقـط براسـاس
تشکیک وجود در حکمت متعالیه تصویر میشود؛ پس بنابر قاعدۀ الواحد ،واحدی که از
واجب وادر میشود ،وحدت تشکیکی ربحی است که به تمام حقیقـت هسـتی مـرتبط
است .در این نگاه ِحکمی ،مقام احدیت یا وجـود بهشـرطال در ترسـیم اوـل تشـکیک
واالترین مقام را دارد؛ پس در تشکیک وجود آن ه وادر از واجب است ،مصداق حقیقی
وجود را دارد ،عین ربط به واجب است و هیچ استقاللی از خود ندارد؛ برایناساس هرگز

گسترده است ،نه ِ
بود مستمر و فراگیر.

بنابر نظر آیت لالجوادی آملی چون سقف حکمت متعالیه ،مقـام احـدیت یـا وجـود
بهشرطالست ،نه وحدت این مقام و نه بساطتش ِ
توان وحدت و بساطت عرفانی را ندارد؛
زیرا وحدت در مقام احدیت ،مقید به نفی هرگونه کثرت است .بهنظر ایشان مقید بـودن،
حتی مقید به اطالق و نفی کثرت خود نوعی ترکیب است ،گرچـه ترکیـب آن در نهایـت
دقت عقلی ظاهر میشود؛ ازاینرو بساطت حکمی مقام احدیت ،محوضت بساطت ذات
اطالقی را ندارد؛ زیرا ترکیب تحلیلی و اعتبار معتبِر در آن راه مییابد .همینکه در تحلیل
عقلی ،نحوهای تعین را به آن نسبت دادیم ،درجهای از شهادت را میپذیرد و آمیختهای از
غیب و شهادت است.
بساطت در حکمت متعالیه ،دیگر بساطت بالذات و نفسی نیست ،بلکه چون بـه ذات

دیدگاه آیت لالجوادی آملی دربارۀ عرفان نظری

نمیتوان وحدت محلق یا بساطت محلق را بهدرستی بیان کرد؛ اما در نگاه عرفانی تصویر
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ِ
سبقت ِ
غیب ذات را درنظر آوریم ،بساطتش نسبی است؛ یعنی
اطالقی به آن نظر افکنیم و
نسبت به فی

خود هیچ قیدی ندارد؛ پس بسیط است ،اما چون خود مقید به نفی کثرت

است ،بهشرطالییت آن قیدی در ذات آن است که مـانع از اطـالق نفسـی و ذاتـی بـه او
میشود؛ ازاینرو چون قید پذیرفت ،در هر شیء محدود به حدود آن و مقید بـه قیـود آن
ِ
ِ
الییـت احـدی
محلق احاطی .بهنظر آیت لالجوادی وادر این نحوۀ بهشرط
میشود و نه
«یک واحد گستردۀ مداربسته است و هرگز به فُسح ِ
ت اطالق فی منبسـط کـه مشـهود
َ
عارفان است ،نمیرسد؛ ازاینرو کوشش ودرالمتألهین بـرای حـل پیـدایش کثـرت از
واحد توان رفع محذور عرفانی را ندارد ،گرچه تمام محذورهای متوجه بر حکمت مشا و
اشراق و نیز شبهات محروح در حکمت متعالیه را بـر طـرف میکنـد( ».جـوادی آملـی،
)۵۱/۱ :۱۵۹۵
از این سخن برمیآید که آیت لالجوادی آملی اگر در برخی مواضع ،مقـام احـدیت و
بهشرطالییت را در حکمت متعالیه برابر البهشرط قسمی یا فی
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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منبسط در عرفان درنظر

میگیرد ،تعبیر دقیقی نیست؛ همانطورکه ابنعربی در فتوحات مکیه حقیقـت محمـدی
) را همان عقل اول میداند( 1ابنعربی ،بیتا)۷۰/۱ :؛ زیرا ایشان در ادامه میگوید که

(

با درافکندن طرحی نو در قانون علیت ،وحدتی ظلی ترسیم میشود که نهتنها نسـبت بـه
دو فی
فی

اقدس و مقدس فراگیر است ،بلکه برتر از آنهاست و جمیع تعینها زیر پوشش
منبسط یا نفس رحمانی قرار میگیرند .این فی

منبسط یا نفس رحمانی قیدش به

نفی کثرت نیست ،بلکه البهشرط قسمی است؛ بنابراین تقیـدش بـه انبسـاط و اطـالق و
سریانش در همۀ موجودات امکانی است؛ پس نهتنها بحث امکان ماهوی حکمت مشـا و
اشراق برداشته میشود ،امکانی فقری شکل میگیرد که متفاوت با حکمت متعالیه است؛
ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 1الحقیقة المحمدیة عندنا و العقل ا ول عند غیرنا و هو القلم ا علی الذي أبدعه لال تعالی من غیر شيء (ابنعربی ،بیتا:
 )۷۰/۱این تعابیر عرفانی هرچند ناظر به یک مقام باشند ،باتوجهبه نامیدنهای متفاوت ،اعتبارهای متفاوتی دارند که
دقت عقلی باعث جدایی آنها میشود.

زیرا امکان فقری ودرالمتألهین عین وجود رابط است؛ هم ون نحـ ِو ربـط محـ
مستقل ِ
ورف؛ اما امکان فقری عرفان بهمعنای نمود مح و آیت ورف ممکنات است
بـه

و هیچ حظی از بود ندارد ،خداوند هست که در عین اول بودن آخر است و درعین ظـاهر
بودن باطن است؛ طوریکه تصورناپذیر است و فی

منبسط و ظل او نیز ظهـور عینیـت

اول و آخر و ظاهر و باطن را دارد که تصورناپذیر است و نمیتوان هم ون ذات بـه کنـه
فی

او هم رسید .تنها تفاوت بنیادین ذات و فی

منبسط ،تفـاوت بـود و نمـود اسـت

(جوادی آملی.)۵۱/۱ :۱۵۹۵ ،
بنابراین باتوجهبه منحق بود و نمود عرفانی ،عرفان و حکمت متعالیه متبایناند؛ زیـرا
براساس دو منحق شکل گرفتند که هم در موضـو  ،هـم در روش و هـم در شـیوۀ حـل
مسائل متفاوتاند .بحث قاعدۀ الواحد ،قاعدۀ بسیطالحقیقـه ،معـانی وجـود ،تشـکیک،
قاعده علیت و  ...نیز متفاوت طرح میشود .گفتیم گاهی عرفا مسائل خود را شبیه فالسفه
طرح میکنند و گاهی فالسفه به عرفان نزدیک میشوند؛ اما این محلب نباید باعث خلط
فلسفه و عرفان در موضو  ،روش و مسائل شود.
معرفتشناسی عرفانی در منظومۀ فکری آیت لالجوادی آملی به سخن ابتدایی مقالـه
بازمیگردد که شیء یا وجود است یا مفهوم؛ برایناساس ،علم به وجود ،علم حضوری و
علم به مفهوم ،علم حصولی است .در روبهرو شـدن بـا اشـیای پیرامـون ،دو رویکـرد را
میتوانیم درنظر بگیریم:
 )۱این موجودات به محضر ما بیایند و درکشان کنیم؛  )۱ما از خود (ذهن خود) بـهدر
آییم و به حضور اشیا خارجی برسیم؛ ازاینرو تنها حقایقی میتوانند بـا ایـن دو ویژگـی
معلوم شوند که همانطورکه به وجود خارجی در خارج وجود دارند ،به وجود ذهنی نیز
در ذهن یافت شوند؛ درواقع برای این نحوۀ از موجودات ،وجـود خـارجی و ذهنـی دو
جامهای است که آنها باتوجهبه وضعیتشان تن میکنند .بهنظر آیت لالجوادی آملی ایـن
دو وضعیت فقط برای موجوداتی است که ماهیت آنها غیر از وجودشان باشد .او دربارۀ

دیدگاه آیت لالجوادی آملی دربارۀ عرفان نظری
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وجود ،که ماهیتش انیتش است ،میگوید:
«اما امري که خارجیت عین ذات آن است ،نميتواند به علم حصولي دانسته شود؛
وگرنه الزم ميآید ذات آنکه خارجي است با حفظ ذاتیات خود ،یعني خارجي بودن،
در ذهن قرار گرفته و ذهني شود و یا اینکه در هنگام انتقال به ذهن از ذات خود مبدل
گردد و ایندو مستلزم تناق

و انقالب ذات است؛ بنابراین واجب تعالي بهدلیلآنکه

خارجیت عین ذات آن بوده و ازاینرو نميتواند مجرد از وجود خارجي به نحوۀ
دیگري از وجود ،که وجود ذهني و علم است درآید ،هرگز معلوم به علم حصولي واقع
نميشود( ».جوادی آملی۱۵۹۷ ،ب)۱۹۵/۱ :

ازاینگذشته ،محال است انسان بدون دریافت بیواسحۀ وجود عینی بتواند به شناخت
دست بیابد؛ پس بازگشت همۀ علوم به علم حضوری اسـت؛ یعنـی محـال اسـت بـدون
حضور شیء ،علمی حاول شود .در داستان یوسف در قـرآن ،بـرادران هنگـام دیـدن او
اینگونه خحابش کردند« :إنک نت یوسف» و سسس او پاسخ داد« :أنـا یوسـف»؛ یعنـی
ابتدا یوسف را با علم حصولی ،تفکر و استدالل نشناختند ،بلکه او را بالعیان و در حضور
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

خود یافتند .تأکیدهای مکرر در آیه نشان از این شدت ظهور دارد 1.عالمهطباطبـایی (ره)
در المیزان به این نکته اشاره میکند که چون موسی به خدمت خداونـد راه یافـت ،خـدا
نفرمود که « لال من هستم» ،بلکه فرمود« :إننی أنا لال»( 2طه)۱۰ /؛ پـس شـناخت در گـرو
شهود و حضور است (جوادی آملی۵۰۱-۵۰۰ /۵ :۱۵۹۵ ،؛ طباطبایی.)۱۰۵/۱۰ ،۱۵۷۵ ،
افزونبراین ،در دریافت شهودی و حضوری بهدلیل بیواسحگی ادرا و رویـارویی
مستقیم با عین پا خارجی ،محال است خحا رخ دهد .ابنعربی در فتوحات مکیه بـرای
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1از اماموادق
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پرسیدند راه توحید چیست .ایشان گفتند آن ه عیان (حضوری) است ،شناخت ذاتش قبل از شناخت

ووف اوست؛ ولی آن ه غایب است ،معرفت وفتش بر معرفت ذاتش مقدم است .سسس امام ( ) به این سخن
یوسف و برادرانش استناد میکند و میگوید« :پس یوسف را به خود او شناختند ،نه اینکه با دیگری او را بشناسند و
ازجانب خود نیز او را توهم نکردند( ».حرانی)۵۰۱ :۱۰۱۱ ،
 .2طه.۱۰ /

زمینهسازی برای در بهتر علم حضوری و شهودی ،از حس کمک میگیـرد .او برخـی
خحاهای حسی را برمیشمرد؛ برای مثال ،بشـر سـالهـا گمـان میکـرد زمـین سـاکن و
خورشید ،سیارهها و دیگر ستارگان دور زمین میچرخند؛ اما با پیشرفت تجهیزات علمی
برای ما ثابت شد که زمین هم سیارهای است که در منظومۀ شمسی حرکت میکند .ابتدا با
رسیدن به این علم ضروری گمان میکنیم خحا در حس ما رخ داده است؛ درحالیکه هـر
قوهای فقط بازگوکنندۀ آنی است که ادرا کرده است و در ادرا ضروری هیچ قـوهای،
اعم از حسی ،خیالی و عقلی ،خحا رخ نمیدهد ،بلکه امکان خحـا فقـط در حکـم عقـل
است .این حکم در بررسی چیزی است که حس یا فکر به « ِ
عقل حاکم» بخشیده؛ بنابراین
«عقل اشتباه میکند ،نه حس؛ پس اشتباه درواقع هرگز به شاهد منتسب نیست ،بلکـه بـه
حاکم منتسب است» (ابنعربی ،بیتا)۱۱۰/۱ :؛ پس تاوقتی سـخن از ادرا بـیواسـحه
باشد ،محال است خحا رخ دهد؛ زیرا «در علم شهودی ازآنجهتکه بین شاهد و مشـهود
واسحهای نیست ،معنای وواب و حق و ودق همان ثبات و استمرار و ات ِ
قان عینی است،
نه انحباق؛ چنانکه هرگز مجالی برای خحا و باطل و کذب نخواهد بود؛ زیرا هرگز شـیء
مانند آن در علم حضوری راه نمییابد( ».جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف )۱۵:
 .431یقین منطقی (معرفتشناختی) و یقین روانشناختی

آن ه برای عارف اوالً و بالذات معرفتزاست ،شهود بالعیان حقیقت خارجی اسـت.
بهلحاظ نظری محال است که شیء بالعیان و بیواسحه در حضور و مشـهد عـارف قـرار
ِ
ِ
شهودی اتصالی نام
حضوری
گیرد و در شناخت آن خحا رخ دهد .این نحوۀ علم ،که علم ِ
دارد ،همانی است که در گفتوگوی شیخ اشراق و ارسحو در حالت منامیه بهدست آمـد.
بهگفتۀ ارسحو و تأیید شیخ اشراق ،علم اویل عرفانی از ایـن سـنخ اسـت (سـهروردی،
مـدر ،
)۵۰/۱ :۱۵۹۹؛ پس این علم بـهدلیـل اتصـال یـا بـیواسـحگی میـان مـد ِر و َ
دستخوش محابقت قرار نمیگیرد تا خحاپذیر باشد .هم نین در بخش سه گفتیم ،نفـس
ِ
تجرد خود میتواند از غیابها بکاهد ،بر حضورها بیفزاید و جایگاه ایـن
به قدر و مرتبۀ
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معین با خودش سنجیده نمیشود اوالً ،و از خودش سلب نمیشود ثانیاً؛ ازاینرو خحـا و
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نحوۀ سخن گفتن فقط در علم حضوری است.
اما وقتی از علم حصولی ،معرفتشناسی و مفاهیم منحقی وحبت میکنیم ،دیگـر بـه
این نحوه از علم دسترسی نداریم .تمام پدیدارهایی که برای عارف در حوزۀ حضـور رخ
داده است ،مانند پدیدههای روانی نگریسته میشود؛ زیرا در این حـوزۀ معرفتـی روشـن
نیست که شهودها یا دریافتهای حضوری عارف از خداوند ،اسما و وفات او و حرکت
جوهری نفس از عالم طبیعت به مثال ،آنگاه عقل و سسس فراتـر از آن ،در مـتن واقـع یـا
بهعبارتدیگر ،عوالم منفصل رخ داده یا زاییدۀ عوالم متصلی اسـت کـه نیازمنـد میزانـی
برای بررسی آن است؛ ازاینرو ،استناد متصل به منفصل نیازمند دلیل است؛ زیرا آن ه در
حالت متصل برای انسان رخ میدهد ،ازنظر معرفتشناسی امکان دارد از مخلوقات روح
و مختلقات نفس (جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف )۵۵ :باشد؛ درواقع عرفانپژوهان با گزارههـا
و گزارشهای عرفانی سروکار دارند و عارف کـه هم ـون شـاهدی از حالـت عرفـانی
برگشته و در جایگاه گزارش نشسته است ،نمیتواند از بافت و ساخت جدا شـود؛ زیـرا
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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خاستگاه مشهودات او مثال متصل و باورهاي سابقش بوده است که این باورها براسـاس
پیشینۀ کالمي و فلسفي رنگ گرفتـهانـد یـا اگـر مثـال منفصـل خاسـتگاه مشـهودات و
مکشوفات عارف باشد ،ممکن است پس از برگشـت بـه حالـت عـادي ،هنگـام تبیـین
مشاهدات خویش با مشکل مواجه شده باشد؛ ازاینرو با همـان عـادات ،آداب و رسـوم
یقـین عرفـان شـهودی از ِ
ِ
سـنخ قحـع
کالمی و فلسفی آن حقایق را گزارش کند؛ پـس «
روانشناختی است که وحتوسقم آن بیرون از حوزۀ نفس قاطع اثر ندارد و یقین عرفان
نظری از ونف قحع معرفتشناختی که حق و باطل آن در خـارج از حـوزۀ نفـس مـؤثر
است و چارهای جز استمداد از مبادی بین یا مبین علم حصولی نیست( ».جـوادی آملـی،
)۱۱۵/۱ :۱۵۹۵
 .5انسان کامل

اگر بخواهیم دو پرسش بنیادی در عرفان نظری محرح کنیم ،این دو پرسش بر چیستی
توحید و بهتبع آن کیستی موحد استوار میشوند؛ اما ابتـدا بـا پرسـشهای بنیـادیتـری

سروکار داریم :اگر بخواهیم از نفس توحید وحبت کنیم ،چـه کسـی از توحیـد سـخن
میگوید؟ آیا سخن گفتن از توحید باعث اثبات ثنویت نمیشود؟ موحـد کـه از توحیـد
میگوید ،خود درعینحال مشر نیست؟ اینچنین پرسشهایی ریشه در بحـث اوـلی
مقاله دارند که آیا ذات عرفانی یا هویت البهشرط مقسمی مشهود عارف است؟ آیا انسان
کامل به این نحوه از شهود دست پیدا میکند؟ آیا فقـط بـه آن مقـام منیـع معرفـت دارد؟
معرفت او چگونه است و چه تفاوتی با معرفت حکیم دارد؟
ابنعربی در فتوحات مکیه به این نکته توجه میکند .بهنظر او واحد ازحیـث عیـنش
برای خود واحد است و چون اثبات شود ،عین شر است؛ یعنی کسی نمیتواند مـدعی
شود که «من» او را اثبات کردم ،بلکه فقط دانسته میشـود کـه او واحـد اسـت؛ ازایـنرو
اوحاب عرفان گفتهاند« :کل من وحده جاحد ن الواحد ال یُوحد ».زیرا اگر واحد قبـول
توحید کند ،وحدت بهنفسۀ آن با وحدت اثباتی آن منافی است؛ پس اثبات آن بـه نفـی آن
منجر میشود؛ بنابراین نمیتواند از ناحیۀ کسی اثبات شود؛ ازاینرو توحید بر حقیقـتش
اینگونه اقتضا میکند که از سوی ما فقط سکوت باشد (ابنعربی ،بیتا.)۱۷۵/۱ :

ناظر به وحدت است .اگر توجه کنیم ،دو آیۀ نخست در سیاق نفـی آمدهانـد و از ایـن رو
الهههای دیگر را نفی میکنند؛ اما آیۀ سوم به ثبوت ذاتی واحد قهار اشاره میکند .در واژۀ
توحید (باب تفعیل) ،معنای یکی کردن خوابیده اسـت؛ یعنـی انگـار موحـد میخواهـد
توحید را اثبات و دو چیز را یکی کند ،یا با نفی غیر اثبات کند که او یکی است .در هـر دو
وورت ،مسئلۀ «دیگری» محرح میشود که با ِ
روح وحـدت وجـود سـازگار نیسـت .در
اتحاد هم که یکی شدن است ،بوی کثرت به مشام میرسـد؛ امـا «در وحـدت آن شـائبه
نباشد و آنجا سکون و حرکت و فکر و ذکر و سیروسلوك و طلب و طالـب و محلـوب و
نقصان و کمال همه منعدم ميشود که إذا بلغ الکالم الـي لال فأمسـکوا( ».جـوادی آملـی،
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خواجهنصیرالدین طوسی در اووافاالشراف نیز توحید ،اتحاد و وحدت را متمـایز
ال اِلها ءاخر ناظر به توحید ،آیۀ فَال تد مع ل ِ
ِ
ال ا ِ ًلها
جعل َم َع ل ً َ
میکند .بهنظر او آیۀ التَ َ
َ ُ َ َ
ن الملك الیوم ِ ِ
ل ِ
ِ
الواح ِد القَهار (غافر)۱۱/
َ
ءاخر (شعراء )۱۱۵/ناظر به اتحاد و آیۀ ل َم ِ ُ ُ َ َ
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۰۱۱/۵ :۱۵۹۵؛ نصیرالدین طوسی)۷۵-۷۵ :۱۵۱۷ ،؛ بنابراین بهتـرین تبیـین در راسـتای
سخن ابنعربی ،بلکه دقیقتر و مفصلتر را خواجه در ادامه میگویـد .بـهنظر او توحیـد
اویل موحد که به وحدت ذات حق اشاره میکند ،باید هم از اثبات و هـم از نفـی خـالی
باشد؛ زیرا ایندو متقابلاند:
«در وحدت سالك و سلوك و سیر و مقصد و طلب و طالب و محلوب نباشد [ ]...و اثبات
این سخن و بیان هم نباشد و نفي این سخن و بیان هم نباشد و اثبات و نفي متقابالناند و
دوئي مبدأ کثرت است .آنجا نفي و اثبات نشد و نفي نفي و اثبات اثبات هم نباشد و نفي
اثبات و اثبات نفي هم نباشد و این را فنا خوانند که معاد خلق با فنا باشد؛ هم نانکه مبدأ
ایشان از عدم در (کَما بَ َداَکُم تَعودون) و معناي فنا را حدي با کثرت است کُل َمن َعلَیها
لل ِ
الج ِ
واالکرام  ،فنا به این معنا هم نباشد ،هرچه در نحق آید و
فان ویَبقي وج ُه َربِّ َ
ك ذو َ
ِ ِ
مر کُله)»
هرچه در وهم آید و هرچه عقل بدان رسد جمله منتفي گردد (الَیه یُ َ
رج ُع االَ ُ
(نصیرالدین طوسی)۱۵۱ :۱۵۱۷ ،

نام این مرحله ،فنای نفس عارف موحد است .اگر معنای فنا این باشد که نفـس عـارف
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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موحد ،فانی در حق میشود ،درست نیست .هیچگاه براي انسان وجود اویلي نبوده اسـت تـا
در مرحلهاي بخواهد فاني شود ،بلکه پرسش از هستي آنگاه ميتواند پرسش اویلی شود کـه
انسان فهم ِ وجوديِ عاریتي ِ
بودن هستي خود را بهدست آورد.
بهگفته ابنعربی اگر معرفت لالتعالی به فنای وجود و فنای فنا اضـافه شـود ،وجـود
برای غیرخدا و نقی

او اثبات میشود که شر است .علت آن این است که بهنادرسـت

براي خود و اشیا وجودي حقیقي درنظر ميگیرد که قابلیت فنا داشته باشـد و سـسس بـه
فنای آن حکم ميکند؛ درنتیجه اثبات «دیگـری» را همـراه دارد و بـوی شـر میدهـد.
حقیقت این است که وجود نفس یا آن ه «من» نـام دارد ،الشـیء اسـت و آن ـه الشـیء
است ،به شیء نه اضافه و نه از آن سلب میشود؛ نه «وجود اویل» میپـذیرد و نـه «عـدم
زائد» و چون نفس اینگونه شناخته شود ،معرفت به لالتعالی است:
ِ
معرفت لال را به فنای وجود و فنای فنا اضافه کردند و این غلحی مح
«بیشتر عرفا
ِ
معرفت لالتعالی نه احتیاجی به فنای وجود و نه فنای فنا
سهوی آشکار است؛ چونکه
و

دارد؛ بدینسبب که اشیا وجودی ندارند تا فنایی داشته باشند ،فنا بعد از اثبات وجود
است و کسی که نفس خود را بدون وجود و فنا بشناسد ،به تحقیق لالتعالی را شناخته
است؛ درغیراینوورت ،او را نشناخته است( ».ابنعربی)۵۱ :۱۰۱۷ ،
 .531فنای علمی و فنای حالی

برای سالک توحید ،ابتدا فنـای علمـی رخ میدهـد؛ یعنـی بـرای او حقیقـت مـر
اختیاری و فنا در حق تعالی رخ نداده است و فقط بـا وـورت ادراکـی و علـم حصـولی
میداند که فنا چگونه است .او با برهان میداند که فنا چگونه است و واحب برهان ،خود
و وفات بشریاش باقی است و درنهایت ،ایـن امتیـاز را دارد کـه بهدرسـتی میفهمـد؛
بنابراین نمی توان این فرد واحب برهان را در مسیر سلو دانست؛ زیـرا سـلو نـه بـا
وورت ادراکی ،بلکه با شهود پا عین خارجی حاوـل میشـود .البتـه ایـن سـخن در
ِ
حصـولی فنـا نـهتنهـا
ووف اهلعلمالیقین است؛ افزونبراین ،چهبسـا ادرا علمـی و
حقیقت را برای او آشکار نکند ،بلکه بیشتر آن را بسوشاند؛ یعنی اظهـار چیـزی کـه آن را
نیافته است ،بیشتر باعث اخفای آن میشود؛ بنابراین همـۀ گفتـهها دربـارۀ مرتبـۀ فنـا در
خالفش فنا به حمل شایع است که سالک با تمکین در مقام فنـا در عـالم وحـدت غـرق
میشود (جوادی آملی 1.)۵۷۱-۵۷۵/۱ :۱۵۷۰ ،وقتی سالک واول به مقـامی رسـید کـه
هرچیزی جز حقتعالی مستهلک و فانی است ،با نور حـق حجابهـا را کنـار میزنـد و
حقیقتی را میبیند که دیگران در قیامت کبرا از دیدن آن ناگزیرند .بنابر تعلیم قرآنی در آیۀ
 ۱۵سورۀ زمر 2با نفخ وور ،بساط زمین و آسمان و بهبیانی ،زمان و مکان جمع میشـود؛
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حقتعالی ،فنا به حمل اولی است که با مفهـوم و وـورت ادراکـی آن در ارتبـاط اسـت،

ازاینرو پرسش از اینکه چه زمانی یا کجا این اتفاق میافتد ،پرسش درستی نیست؛ پـس
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1الزم است در تبیین حالت فنا به محالب بخش پیشین دقت کنیم تا تعابیری مانند تمکین در مقام فنا ،استغراق سالک در
عالم وحدت یا اضمحالل هویت سالک در وجود حق تعالی را بهدرستی بفهمیم.
َبضت ُه یوم الق ِ ِ
ات بِیَمینِه (زمر.)۱۵/
والس
 . 2وا
ماوات َمحوی ٌ
ُ
ُ
رض َجمیع ًا ق َ ُ َ َ
یامة َّ
َ
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ما که محدود به زبان آغشته به زمانیم ،فقط میتوانیم بگوییم این رخـداد بـزر پیشتـر
بوده است ،اکنون هست و در آینده خواهد بود؛ ازاینرو تفاوت فانی حالی با فانی علمی
و مردم دیگر این است:
«آدمیان عادی باید بمیرند تا آن رخداد عظیم را ]پس از طی دوران برزخ[ ببینند؛ اما فانیان
در حقتعالی بدون مر طبیعی نیز آن را میبینند .آنان همینک مشاهده میکنند که
ِ
لك الیَو َم و چون هیچچیز و هیچکس نیست که پاسخ
الم ُ
حقتعالی ندا میدهد ل َم ِن ُ
دهد ،خود حق سبحانه پاسخ میدهد که ِ ِ
ل ِ
الواح ِد القَهار ؛ "در آن روز سلحنت عالم
با کیست؟" "با حقتعالی که واحد قهار است؟"» (جوادی آملی)۵۱۷/۱ :۱۵۷۰ ،

پس مراد از ُملک و الیَوم ،زمان و مکانی است که فقط انسان کامل آن را میبیند کـه از
تقیدات زمان و مکان جسته و به فنای حالی رسیده است؛ یعنی به زمان و مکـانی دسـت
مییابد که مخصو

حقتعالی است و از زمان و مکان بشری خارج است؛ ازاینرو فقط

وقتی از ویژگیها و تعینات بشری فاوله گرفت و به فنای حالی دست یافت ،میتواند آن
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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یوم را در ُملک حقتعالی ببیند و بشنود که برای واحد قهاری است کـه در وحـدتش جـا
برای غیر نمیگذارد.
این آگاهی برای انسان کاملی رخ میدهد که در معرض تجلی ذاتـی حقتعـالی قـرار
گیرد .تجلی ذاتی حقتعالی باالواله اعیان اشیا و بهتبع ،وفات اشیا را فـانی و مسـتهلک
می کند و فقط نور ذاتی حق است که در عوالم هستی ساری و جاری است .مالوـدرا در
انتهای ایقاظالنائمین ،که از توحید ذاتی سخن میگوید ،میافزاید که این علم با بقای عین
و وفت ارباب شهود حاول نمیشود؛ زیرا این علم به کیفیتی کـه در ایـن کتـاب آمـده،
مختص لالتعالی است و خداوند بر بندگان کملی اعحا میکند که برگزیند؛ بنابراین چون
این علم ِ
ازآن اوست و از او حوالت میشود ،اگر سالک طریق به وجدان حق کافر باشـد؛
یعنی دریافت از حق بر او پوشیده بماند ،به مقصود نمیرسد؛ ازایـنرو بایـد در زنـدگی
خود را در معرض نفحات الحاف الهی قرار دهد و از جذبات عحوفتهـای او پاسـداری
کند؛ زیرا لال ،ذاتی که غنی از عالمیان است ،در استکمال به عالمیان و شناخت ایشان نیاز

ندارد و فقط استکمال عالمیان در گرو عحف توجه به اوست ( همـان .)۵۹۵ :مقالـه را بـا
سخنی از استاد پایان میدهیم دربارۀ در حکیم و عارف از ذات حق ،سبحانه و تعـالی،
بهمثابه دو انسان که در طریق کمال بهسوی گوهر هستی قرار دارند:
«[ ]...این در ثمین و غالي از یاد نرود که مقام ذات ،یعنـي "هویـت محلـق البهشـرط
مقسمي" َعنْقایي است که نهتنها حکیم و متکلم آن را "نميفهمند" ،بلکه عارف نیز آن را
"نميبیند" و این گفتار نغز از جوامعالکلم ِ برجاي مانـده از سلسـلۀ اهلمعرفـت و تبـار
عرفان ناب است که "أما الذات اإللهیة فحار فیها جمیـع ا نبیـاء وا ولیـاء"؛ یعنـي همـۀ
پیامبران و اولیاي الهي نسبت به مقام ذات اقدس خدا قاور ،فاتر ،عاجز و متحیرند و همۀ
مشهودهاي آنان در مدار اسما و وفات او؛ یعني مرحلۀ تعین است؛ چون اقـرار همگـان
این است" :ما عرفناك حق معرفتك ".مبادا سادهاندیشي از امکان شهود حق و دیدن خـدا
با چشم قلب ،طمع مشاهدۀ "هویت محلق البهشرط مقسمي" را در دل جوشان خود زنده
کند که در آن بارگاه ،انبیا و اولیا را راه نیست ،چه رسد به تالمیذ آنـان( ».جـوادی آملـی،
۱۵۹۷ج)۱۵ :

مهمترین مسئلهای که به عرفان اجازۀ حیـات و پویـایی میدهـد ،تعیـین و شـناخت
حدود و ثغور آن در جدایی از فلسفه ،بهویژه حکمت متعالیه است .حکمت متعالیه بسـتر
مناسبی را بهمثابه منحق عرفان نظری فراهم کرد تا عرفان نظری بتواند در بستر مناسـبتر
و مهیاتری مبانی و اوول خود را اثبات و تبیین کند .شکی نیست که زمینۀ حکمت متعالیه
و منحق ویژۀ آن این توان را دارد که بیشازپیش عرفان نظری را معقـولتر جلـوه دهـد و
برهانهایش متقنتر شوند؛ اما اینکه حکمت متعالیه بـا طـرح عرفـان ،عرفـان نظـری را
بسوشاند و در خود هضم کند ،دیگر جایی برای پیشرفت عرفان نخواهند مانـد؛ ازایـنرو
مقالۀ حاضر با تأکید و تبیین نظرات آیت لالجوادی آملی میخواهـد تبیـین کنـد عرفـان
نظری در بحث وحدت شخصی وجود ،با نظریۀ تشکیک وجود سـازگاری نـدارد .ذات

دیدگاه آیت لالجوادی آملی دربارۀ عرفان نظری
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عرفانی با مقام احدیت متفاوت است که بهشرطال از تعین است و تعینـات را میتارانـد،
بلکه البهشرط مقسمی است؛ یعنی بهدلیل گستردگی و شمولش از تقیدات مـادون خـود
جداست؛ درحالیکه شایستگی جمع و الحاق آنها را دارد که باعث جامعیت آن هویـت
محلق میشود و چیزهای مقید و درعینحال متضاد را جملگی در خود جمع میکند ،نـه
اطالقی که منزه از آنها و طاردشان باشد؛ پـس دیگـر بـین آن ذات ،فـی

منبسـط او و

وجودات مقید حملی ،ارتباطی هم ون حمل حقیقت و رقیقت برقرار نمیشـود ،بلکـه
حمل ظاهر و مظهر است که بین ظاهر و مظهر ارتباطی و تشکیکی نیست و هم ون بـود
ِ
نمود آن بود است که اگر بخواهد دربرابر بود خودی نشان دهد ،به اولش یعنـی نبـود
و
بازمیگردد.
انسان کامل نیز براساس دوگانگی توحید و موحد پا میگیـرد؛ بـااینحـال موحـد در
عرفان ،خالی و تهی از هر بودی است و باعث برداشتن دوگانۀ توحید و موحد و سلحنت
بیچونوچرای هویت محلق هستی میشود؛ ازاینرو الزم است در این بخش ،معنای فنا،
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بهویژه تفاوت فنای علمی و حالی را بهدرستی بفهمیم؛ مسئلهای که همـواره بـرای عرفـا
بحثبرانگیز بوده است که اگر عارف موحد در فنا ازمیان برود ،چه کسی است که حق را
ِ
عارف ناظر و شاهد کجاست؟
میبیند و اگر حق است که خود را میبیند ،پس جایگاه
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