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  چکیده

گیـری مفـاهیم    گرایی عرفانی با نفی تمایزات انسانی جـایی بـرای شـکل   به اعتقاد برخی وحدت
رو،  ینگذارد. ازا که از لوازم تفکر اخالقی است، باقی نمی یی»تو -من «و رابطه » دیگری«و » خود«

شناسی وحدت با ابتنای بر هستی» دیگری«و » خود«موضوع مقالۀ حاضر چگونگی تکوّن مفاهیم 
وحـدت در  «عربی است و سعی شده تا با روش تحلیلی و بر اسـاس مبـانی عرفـانی     وجودی ابن

نشـان داده شـود کـه در    » التجلیالتکرار فی«و اصل » تعدد جهات«، »مظهریت اسمایی«، »کثرت
 -من «توان از رابطۀ مبتنی بر  رود و میعربی تمایزات انسانی از بین نمی حدت وجود ابننظریۀ و

گونـه شـرط امکـان اخـالق تـأمین       سخن گفت که بدین» دیگری«و » خود«در ذیل مفاهیم » تو
شناسـد و هـم   مـی » دیگـری «را مقـدم بـر   » خود«شود. همچنین، عارف وحدت وجودی هم  می
یابد، بدون آنکه دیگری را به خود تقلیل دهد و اصالت و غیریت او  میرا در درون خود » دیگری«

تنها اخـالق را   ها نه شود که قول به وحدت بنیادین انسان را زیر سؤال برد. درضمن، استدالل می
  سازد؛ بلکه از شروط ضروری آن است. ناممکن نمی
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  . مقدمه و طرح مسئله1
ها با یکـدیگر موضـوع تأمّـل     ارتباط آن ۀو نحو» دیگری«و » خود«چگونگی تکوّن مفاهیم 

 ۀنمونه، گابریل مارسل ضمن برشمردن دو نوع مواجه برایفلسفی برخی متفکران است. 
ای نـوع اول را رابطـه   ۀ، رابطـ »تـویی  - نم« ۀو رابط» اویی - من«انسانی مبتنی بر رابطه 

ای بـرای حصـول   وسـیله عنوانِ  به داند که در آن مواجهه با دیگری همچون یک شیء می
اند و ارتباطی کامالً تصادفی یا  یک غایت خواهد بود و در آن طرفین از یکدیگر جدا مانده

عمیق و خـالق صـورت    گونه تبادلی کنند و هیچشده پیدا می  اندیشیده پیش با اهدافی از
نفسـه  غایت فـی  مثابۀ بهاست، او » دیگری«نوع دوم که رابطۀ اصیل با  ۀد. اما رابطگیر مین

 بـه » مـن «ای برای حصول یک غایت موردنظر است و تنها در این نوع مواجهـه  نه وسیله
، طـرفین ارتبـاط بـا حـالتی از     رابطه  نیا درشود. همچنین،  می» من«معنای کامل کلمه 

دگی و از خودگذشتگی در حضـور یکـدیگر هسـتند و در افکـار و عواطـف یکـدیگر       گشو
-55، صـص  13[ دگیـر  میتبادلی عمیق و خالق شکل  گونه بدینجویند که مشارکت می

را چیـزی از  » دیگـری «، »آن - مـن «مارتین بوبر نیز معتقد است رابطـه مبتنـی بـر     ].56
سـازد؛ امـا اسـتقالل انسـانی      رگرایانه مییعنی با ماهیت ابزا ،یک هدف صورتِ به چیزها و

در » دیگـری «ای کـه در آن  شـود، رابطـه   یی حفظ مـی »تو - من«تنها در رابطه » دیگری«
بـه مواجهـه   شـدن   بـرای  » مـن « ،شود. از طرفـی  مخاطب واقع می» توی ابدی«مقام یک 

جود ندارد ای که در آن هیچ طمع یا توقعی ورابطه .نیاز دارد» تو«واسطه و حضوری با  بی
 و مواجهـه بـا او  » خـود «مقوّم » دیگری«لویناس معتقد است  ]. امانوئل60 – 51، صص3[

تقلیلـی بـه   غیـر » غیربـودگی «را در » دیگری«با خودش است. وی » من« ۀمقدم بر مواجه
» بـودن  نامتنـاهی «علـت   شناسـد کـه بـه   خـود بـازمی  » آگـاهی «و خارج از احاطه » خود«
اسـتقالل  «و » اصـالت «دیگـری نـوعی    رو، ازایـن اوسـت،  » تعالی«و » خارجیت«و » دیگری«

شـود. چنـین    تعریـف یـا معنـا نمـی    » خـود «بر اساس » دیگری« حیث، ازاینو  دارد» ذاتی
  ].9؛ 8 نکـ :امکان اخالق است [ازنظرِ لویناس شرط » دیگری«خصوصیاتی از 

یکی از شـرایط  اساس، برخی در نقد اخالقی عرفان وحدانی معتقدند که چون   این بر
 ۀها برای امکـان برقـراری هرگونـه رابطـ     الزم تفکر اخالقی اثبات تمایز واقعی میان انسان

گرایی عرفانی با نفی تفردهای انسـانی غیریـت   وحدت .است رابطۀ اخالقیانسانی ازجمله 
سازد و درنتیجه، زمینـه الزم بـرای سـلوک     را ناممکن می» دیگری«و » خود«اصیل میان 

معنـا  نهایـت، اخـالق نـاممکن و بـی     کاربردپذیری احکام اخالقی منتفـی و در  اخالقی و
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مـن  «شـدن در   هـا بـا منحـل    همۀ انسانگرایی عرفانی ها در وحدت شود. به اعتقاد آن می
یابـد   تقلیل می» من - من«روابط انسانی به رابطه  ۀشوند و هم با هم یکی می» الهی واحد

کردن با  اخالق مبتنی بر چگونه رفتار که درصورتی ؛مدانجامی» دیگری«که به نفی مفهوم 
کردن سـتانده   در عرفان امکان اخالقی عمل رو، ازاین .است» دیگرگزینی«ویژه دیگری و به

  ]. 340-334، صص14 نکـ :[شود  می
هـا   شناسی خلقت انسانترین اصول انسان عربی نیز از مهم در عرفان وحدت وجودی ابن

گویـد:   کنـد، چنانکـه مـی    ه بر نوعی یگانگی انسان و خدا داللت مـی بر صورت الهی است ک
هرکس خود را با این معرفت بشناسد، پروردگـارش را شـناخته اسـت؛ زیـرا خـدا او را بـه       «

]. 125، ص2» [صورت خویش آفریده است، بلکـه او عـین هویـت و حقیقـت انسـان اسـت      
فس همـان داللـت خـدا بـر خـودش      کند داللت انسان بر خدا از طریق ن رو، تأکید می ازاین

عربی دربارۀ مشـاهده خـدا و انسـان     که قیصری سخن ابن چنان ]. آن695، ص1، ج1است [
الظـاهر  ]. علی389، ص12در یکدیگر را همان عینیت ذات انسان با ذات خدا دانسته است [

نه، الزمۀ چنین عینیتی تقلیل تمام روابط متصور میان انسان بـا خـدا ماننـد رابطـۀ عاشـقا     
عربی در حدیث قرب نوافل کـه   نظرِ ابن عابدانه و ... به رابطۀ خدا با خویش است، چنانکه از

شـود؛   های آن قوا مـی ای را دوست داشته باشد، تمام قوا و محل شود اگر خدا بنده گفته می
]. 31، ص2، ج1دارد [شود. درواقع، خـدا جـز خـودش را دوسـت نمـی      ها می یعنی عین آن
است و این ظاهر است که متصف به وصـف عشـق   » ظاهر«در هر موجودی  چون اوست که

شود، خداست که عاشق خود است نه  رو، هرگاه عین ممکنی عاشق خدا می شود و ازاین می
در عابد و معبود جز هویت حق ظاهر نشده «]. همچنین، 113- 112، صص2، ج1غیر خدا [

ول و مسبَّب آن جـز خـودش   است، پس حکمت و سبب و علت او جز خودش نیست و معل
    ].102، ص4، ج1» [شود کند و عبادت می نیست؛ بنابراین، او عبادت می

با توجه به خلقت انسان بر صورت الهی که داللت بر حقیقت الهـی واحـد و مشـترک    
ها با یکدیگر  رسد، باید از یگانگی بنیادین انساننظر می ها دارد، در نگاه اولیه به در انسان

بـودن   برخالفِ نظر رایج فلسفی که فصل مقوم انسان را ناطق عربی ابن . چونسخن گفت
ای کـه اگـر   گونـه تعریف کرد، بـه » صورت الهی«داند، معتقد است انسان را باید با حد  می
بلکه حیوانی است که در صورت، شـبیه ظـاهر    ،کسی که این حدش نباشد انسان نیست«

ت نوعیه انسان بـا حـق یکـی باشـد، ممکـن      تی حقیق]. وق154، ص3، ج1[ »انسان است
در ایـن  انـد،  ها با یکـدیگر یگانـه   ها و انسان همۀ انساناست چنین نتیجه شود که حق با 
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هـا همـان    انسـان  رابطۀ میانماند، چون ظاهراً دیگر جایی برای غیریت باقی نمی صورت،
ظـاهراً  ». تو - من« ۀاست و نه رابط» من - من« ۀوند با خویش و مبتنی بر رابطرابطۀ خدا

رابطـه   گیری شکلبرای » دیگری«از پیامدهای چنین دیدگاهی آن خواهد بود که مفهوم 
نیز چنین مطلبی  عربی ابن معناست. برخی عباراتدر هرگونه روابط انسانی بی» تو - من«
 ؛هـا دیـده شـود    هر عشقی که میان انسان گوید میوقتی  مثالًکند،  به ذهن متبادر می را

های انسانی است چون عاشق و معشوقی جـز   یقت، عشق خدا به خویش در پوششدرحق
  :  گوید می چنان که]. هم113، ص2، ج1نیست [او 

...  او در هر محبوبی در چشم هر محبّی ظاهر اسـت و در وجـود جـز محـب نیسـت     «
دارد؛ اما حق تعالی به حـب زینـب و سـعاد و هنـد و     کس غیرخالقش را دوست نمی هیچ

 »پوشـیده شـده اسـت    ،دنیا و دینار و درهم و جاه و هر محبوبی که در عالم استلیلی و 
  .  ]326ص ،2ج ،1[

هـای میـان آدمیـان نیـز      بلکه در روابط خصمانه و نـزاع  ،تنها در روابط عاشقانهاما نه
مـثالً   ؛درحقیقت، غیـر حـق نیسـتند    ،همین حکم جاری است و طرفین خصومت و نزاع

اهده با دشمنان دین خدا هم افعال مجاهد و هم افعال دشـمنان  در مج گوید می عربی ابن
حقیقت، در مجاهده، جهاد او در خودش است نه غیر او،  او همه افعال خداوند است و در

  ]. 148، ص2، ج1اوست [بلکه جهاد از او و در خود 
وجـود   ۀتوان این مسئله را به بحـث گذاشـت کـه آیـا الزمـ      ، میباالبا توجه به نکات 

ای کـه  گونـه ها با یکدیگر است، به همۀ انسانقت انسان بر صورت الهی عینیت محض خل
» خـود «در ارتبـاط بـا   » دیگری«هیچ جایی برای غیریت که متضمن معتبردانستن معنای 

هـر  » فردیـت «امکان حفـظ   وحدت وجودیماند؟ اما اگر بر اساس مبانی باقی نمی ،باشد
چگونه شـکل  » دیگری«و » خود«چه معناست؟ مفاهیم به » خود« اساساً ،انسان وجود دارد

بـر مبـانی    یشیوه تحلیلـی بـا ابتنـا    به مقالۀ حاضراست؟  کی کدامند؟ و تقدم با گیر می
 »التکـرار فـی التجلـی   «و » تعدد جهـات «، »مظهریت اسمایی«، »وحدت در کثرت«عرفانی 

  درصدد پاسخ به مسائل فوق است. 
  

  پیشینۀ پژوهش .2
انـد   مطالعات عرفانی مقاالتی نگاشته شـده  ۀدر حوز» دیگری«و » خود«هیم در تحلیل مفا

  شـود:  انـد، اشـاره مـی   مـرتبط  مقالـۀ حاضـر  ها که بیشـتر بـا موضـوع     که به برخی از آن



    483   عربی اساس مبانی عرفانی ابن بر» دیگری«و » خود«تحلیل مفاهیم 

مـریم  » مفهوم دیگری و دیگربودگی در انسانشناسی باختین و انسانشناسـی عرفـانی  « -1
-63: صـص  1392، تابسـتان  10، سـال  های ادبـی پژوهشنیا و حسینعلی قبادی (رامین

گرایانـه عرفـان بـه     ای ضمن رویکرد بیشتر اخالقای مقایسهدر این مقاله در مطالعه :)88
یکـی از منـابع   » دیگـری « ،شناختی در عرفان معرفت ازلحاظِشود که  ، اشاره می»دیگری«

گاه نشان شود. برخالفِ این دید شناخته می» دیگری«در آینه » من«است و » من«شناخت 
اسـت و ایـن   » دیگـری «مقدم بر شناخت » خود«خواهیم داد که در آگاهی عارف شناخت 

بررسـی مفهـوم دیگـری در    « -2 یابد نه برعکس؛ را در خود می» دیگری«است که » خود«
، سال زبان و ادب فارسی؛ نرگس صالحی و محمدرضا حاجی آقابابایی (»عطار الطیرمنطق

این مقاله این است که در نویسندگان ): ادعای 138-120 : صص1398یازدهم، تابستان 
ممکن نیسـت. معتقـدیم   » دیگری«و » من«گفتن از مفاهیم دوگانه  عرفان توحیدی سخن

؛ حامـده راسـتایی و   »عربـی  ابـن  دیگری از نظرگـاه « -3چندان دقیق نیست؛  که این ادعا
): موضـوع ایـن   46-30:صص1398، تابستان 15، سال حکمت و فلسفهاصغر مصلح (علی

هـایی کـه ازلحـاظِ عقیـدتی متفـاوت از مـا        ویژه آنبه ،مقاله چگونگی مواجهه با دیگران
شود که چگونه بـا توجـه بـه     است و بحث می عربی ابن بر مبانی عرفانی یهستند، با ابتنا

 رو، ازایـن هـای اسـمایی هسـتند و     مظهریت اسمایی، تمـایزات انسـانی برآمـده از تقابـل    
د. گیـر  مـی شـکل  » دیگـری «شـود و نگـاه مثبتـی بـه      نسانی ناپسند تلقی نمیاختالفات ا

درخصوص پذیرش اختالف عقاید که ریشه در تفاوت  عربی ابن همچنین، بر اساس مبانی
 الزمـۀ آن شـود کـه    استعدادها و اختالف تجلیات دارد، بر ناآشکارگی حقیقت تأکید مـی 

 عربـی  ابـن  ین، بـا توجـه بـه رأی   بـرا  وجوی حقیقت در نزد دیگـران اسـت. عـالوه    جست
» دیگـری «سـعادت،   ۀدرخصوص اجتناب از انحصارگرایی در باب حقانیت و گسترش دایر

هـایی از آن بـه    شود. ضمن هدف متفاوت این مقاله، در بخـش  نیز اهل نجات شمرده می
شـود؛ امـا در آن از    تبیین تمایزات انسانی در پرتـو مقـام مظهریـت اسـمایی اشـاره مـی      

هـا از یکـدیگر کـه     و تقدم یا تـأخر آن » دیگری«و » خود«دو مفهوم  گیری شکلچگونگی 
  رود.  است، سخن نمی مقالۀ حاضرموضوع اصلی 

  
  اسمایی  » وحدت و کثرت«ها بر اساس  انسان» عینیت در غیریت«. تبیین 3
ر ها بـا خداسـت، د   رابطۀ انسانها با یکدیگر متوقف بر فهم  رابطۀ انسانکه فهم  آنجایی از

نه یگـانی مطلـق    ،توصیف صحیح نسبت انسان با خدا عربی اندیشۀ ابنابتدا باید گفت در 
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انسـان از جهتـی    گویـد  میاست، چنانکه » عینیت در غیریت«یا » وحدت در کثرت«بلکه 
هرچند خدا عبد را «گوید  ]. همچنین، می103، ص2است [حق و از جهت دیگر غیر حق 

ذاتـه  شود؛ زیرا خـدا فـی   د و حقیقت با او جمع نمیبه صورت خویش آفریده است، در ح
یعنـی گرچـه    ]؛8، ص3، ج1» [حدی ندارد و انسـان ذاتـاً محـدود بـه حـد ذاتـی اسـت       

کند، ایـن عینیـت از جهـت ذات     بودن انسان برای خدا داللت بر نوعی عینیت می صورت
متناهی و چون ممکن نیست ذات متناهی و مقیّد با ذات نا ؛نامتناهی و مطلق حق نیست

  اش است:مطلق عینیت یابد که مستلزم تبدیل حقیقت و فرارفتن از حدود ذاتی
پس تو نزد خودت به آنچه تو هستی، هستی و او نـزد خـودش بـه آنچـه او هسـت،      «

کنند. بنابراین، هـیچ متخلِّقـی بـه    یابند و نه تبدیل پیدا میهست و حقایق نه انقالب می
ق نمی و هیچ متحقّقی بـه حـدود غیرخـودش تحقـق پیـدا       ... یابد اخالق غیرخودش تخلّ

  ].422، ص4، ج1» [ویژه حدود ذاتیکند؛ زیرا حد، غیرمحدود را نیست، به نمی
از جهت یگانگی حق با انسـان مقـام الوهیـت یعنـی حـق بـا حیثیـت         عربی ابن مراد
ر معنای آن است که انسـان مظهـ   اش است. چون خلقت انسان بر صورت الهی بهاسمائی

هـا نیسـت    پس تمام اسماء الهی با او ارتباط دارد و چیـزی از آن «الهی است  یاسما ۀهم
خارج شـد؛ زیـرا ایـن اسـم همـه      » هللا«آدم بر صورت اسم  رو، ازاینکه بیرون از او باشد، 
کـه اسـماء، بـرخالفِ مقـام     زآنجایی]. اما ا124، ص2، ج1» [گیرد میاسماء الهی را در بر 
ها با حق همراه با غیریت اسـت. چـون    عینیت انسان ؛ت دوگانه دارنداحدیت ذاتی، حیثی

اسـماء در خـود جـامع     گونـه  بـدین  همراه صفتی از صفات الهی اسـت و  هر اسم، ذات به
همـۀ  هـا اسـت و در    ذاتی که مسـمای آن  حسبِنحو که بهوحدت و کثرت هستند، بدین

آن صـفات و اینکـه    حسبِد و بهظاهر است، هم با حق و هم با یکدیگر وحدت دارن ها آن
هریک متعین به صفتی از اوصاف حق هستند، متکثرنـد و هـم غیرحـق و هـم مغـایر از      

  ]. 702، ص12؛ 104و  80-79، صص 2هستند [یکدیگر 
اصلی تمایزات در اشـخاص   مبدأتوان  شان را میهمین کثرت اسمایی و داللت دوگانه

اسماء با یکدیگر یکی  ۀن تمایزی نبود، همنی]، اگر چ288، ص4، ج1دانست [نوع انسان 
در : «عربـی  ابـن  تعبیـر  ها ممکن نبـود، بـه   گفتن از مظاهر متفاوت آنو دیگر سخن ندبود

ها] هم تمـایز واقـع شـد و     [یعنی اسماء آن هامیان بندگان تمایز واقع شد پس میان رب
سـم دیگـری تفسـیر    ماننـد ا شد اسم واحد الهی از تمام وجـوهش بـه  اگر تمایز واقع نمی

مجالی حق واحد و عنوانِ  به ابراین، مظاهر انسانی اسماء نیز گرچه]. بن93، ص2» [شد می
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که تعینات آن هستند، هم غیـر او   جهت ازآناند، به حکم اتحاد ظاهر و مظهر با آن یگانه
هـا   یگانگی خـدا بـا انسـان    ۀنباید گمان کرد که الزم درضمن،و هم متمایز از یکدیگرند. 

خـود نیسـت و در    ییک از اسـما چون خداوند مقیّد به هیچ ؛ها با خداست یگانگی انسان
اما هریک از این مظاهر مقیّـد   1؛ها در مظاهر اسماء حضور دارد آن ۀواسطهمه اسماء و به

اسـماء.   ۀانـد نـه بـا همـ     به اسم یا اسمایی خاص است و فقط با همان اسم یا اسماء یگانه
چـون  ؛ هـا بـا یکـدیگر نیسـت     ها عینیت انسان عینیت خداوند با انسان ۀبراین، الزم عالوه
هـا و اضـافات   ها نسبت یعنی با آن .معیت خدا با هر انسانی غیر از انسان دیگر است ۀنحو

هر انسـانی مظهـر اسـمی از اسـمای الهـی اسـت و هـر اسـمی          گونه بدین. مختلفی دارد
د است که در مظهـر انسـانی او نیـز    مقتضی حقیقتی خاصّ با احکام و آثار اختصاصی خو

 هاسـت. همـان گونـه کـه     کند و همین امر مبنای تمـایز و تغـایر میـان انسـان     ظهور می
، 1، ج1داند [ میها  الهی و تصرفات آن یهر انسانی را تحت حکم اسمی از اسما عربی ابن
ی ها هم به این معناسـت کـه هـر فـرد انسـان      بودن اسماء بر انسان حکم صاحبِ ].401ص

تحت ربوبیت اسمی خاص است و بر اسـاس آن بایـد همـان اسـم متناسـب بـا خـود را        
بشناسد و خدا را فقط با آن اسم که ربّ مرضی اوست، بخواند نه با اسـمای دیگـری کـه    

، 2شـود [  مـی اش رفـع  نیازهای وجودی در این صورت،های دیگر هستند؛ تنها  رّب انسان
 ،جهـت سانی بـا خداونـد داللـت دارد و ازایـن    خصوصی هر ان ۀاین سخن بر رابط ].91ص

ها نگرشی مبتنی  دربارۀ انسان عربی ابن ترتیب، دیدگاهبدین متمایزند. ها از یکدیگر انسان
 انـد و  ها از حیث حقیقت انسانیتشان یگانه است، یعنی انسان» عینیت در عین غیریت«بر 

ذیـل ضـمن تأکیـد بـر      ۀطعـ در ق همچنان کـه شان مغایرند. از حیث مرتبه تعیّن انسانی
   :گوید میها نیز سخن  شان، از کثرت آنها با ارجاع به حقیقت احدی وحدت انسان

شکی نیست که ما از حیث شخص و نوع کثیر هستیم، گرچه حقیقت احـدی مـا را   «
واسـطه آن اشـخاص از   دانیم که اینجا فارقی است که بهطور قطع میکند؛ اما به جمع می

  ]. 53، ص2» [یابند و اگر آن فارق نبود کثرت در واحد نبودیکدیگر تمایز می
در تقریر دیدگاه خود با اسـتناد بـه رویـای حضـرت ابـراهیم(ع)       عربی ابن همچنین، 
و او در خـواب   کـرد  میدستور خداوند این بود که ابراهیم باید خودش را قربانی  گوید می

در بود در رتبه فرزندی ظاهر همان که عین پ«چون  ؛در صورت فرزندش ظاهر شده است

                                                                                                                             
شود که بر جمع هر دو مطرح می» تنزیه در عین تشبیه«عربی با عنوان اصل این مطلب در اندیشۀ ابن. 1

 ].484، ص 2 و ج358، ص 1، ج1؛ 111و 70- 68، صص 2 نکـ :حق تأکید دارد [ ساحت اطالق و تقیید
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آدم بـا خـودش نکـاح کـرد و      گویـد  میدربارۀ خلقت حوا از نفس آدم  همچنان که». شد
هـایی از ظهـور حقیقـت    این دو داستان را نمونـه  عربی ابن همسرش از خود او پدید آمد.

، 2دانـد [  مـی های مختلف یا همـان ظهـور امـر واحـد در عـدد       واحد در مظاهر و صورت
در اینجـا از اتحـاد حقیقـت کلـی انسـانی سـخن        عربـی  ابـن  اعتقاد قیصری، هب ].78ص
شخصی از اشـخاص انسـانی    صورتِ شدن به تعیّن جزئی، به که در هنگام متعین گوید می

تعین کلی نوعی و تعین جزئی فـردی و   ؛آید، یعنی دو نوع تعین انسانی وجود دارددرمی
در مقـام پـدر و    مـثالً هـا   هی هستند، انسانگرچه هر دو نوع تعین از تعینات حقیقت اال

اند و در مقام  فرزند و زن و شوهر به اعتبار تعین کلی از حیث وحدت حقیقت نوعی یگانه
  ].561-560، صص12متغیرند [تعینات جزئی فردی و احکام خاصشان 

  
  »  تعدد جهات«یی بر اساس اصل »تو -من «. تبیین رابطه 4

رابطۀ ، هم وحدت وجودد گفت این ادعا که بر اساس نظریۀ با توجه به توضیحات فوق بای
نهایـت،   با خودش و در رابطۀ خدابه صرفاً  ها با یکدیگر رابطۀ انسانها با خدا و هم  انسان

ایـن نظریـه،    همۀ ابعـاد به  یتوجه بیدلیل  به عربی ابن یابد، ازنظرِ تقلیل می» من - من«
روابـط و   ۀاسـت. گرچـه ازنظـرِ او، در همـ     تفسیری نادرسـت و ادعـایی نـاقص و ناتمـام    

ایـن روابـط از جهـات مختلـف و بـا اعتبـارات        .مناسبات طرفین ارتباط غیرحق نیسـتند 
گونه نیست که حق در هر دو طرف به اعتبار و جهت یکسان و با  متفاوت است، یعنی این

ر مـرتبط  کند، بلکه شـأنی از او بـا شـأنی دیگـ     با خود نسبت برقرار می ،تمام آنچه هست
هاست و هیچ شـأنی او   فوق و ورای همۀ آن ؛شئون عینیت دارد همۀ اینگرچه با  و است

سـازد.   سازد. همین امر روابط مختلف انسان با خدا را ممکـن و معنـادار مـی    را مقید نمی
گرچه عبادت خالص آن است که بنده خـود را جـز بـه هویـت حـق       عربی ابن ازنظرِ مثالً

دو نسـبت مختلـف تبیـین     برحسـبِ دی جز او نشناسد، این ارتبـاط  نداند و عابد و معبو
تو به انانیت همانی و تو در انانیت من همانی، پس درواقع، جز تو نیسـت و تـو   «شود:  می
شوی...بنابراین، حق، به دو نسبت مختلف، از وجهی عابد است و نامیده می» عبد«و » رب«

کـه در رابطـۀ میـان دعاکننــده و    ]. همچنــان 141، ص4، ج1» [اسـت از وجهـی معبـود   
کننده است، در اختالف صـورتها  اگرچه عین دعاکننده عین اجابت«گوید  کننده می اجابت

ر قیصـری،  تعبیـ  ]؛ چـون بـه  183، ص1[ »شک آنها دو صورتندخالفی نیست، پس بدون
کننـده از حیـث   اجابت و استجابت زمانی ممکن است که بین دو عین دعاکننده و اجابت
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ها به حکم اسـتناد بـه واحـدِ     یا صورت تغایری وجود داشته باشد، حال اگر عین آنعین 
هایشان اختالف وجود داشته باشد  حقیقت یکی است، به ناگزیر باید میان صورت احد در

  ]. 1066-1065، صص 12است [که مستند به کثرت اسمای اعیان در مرتبه امکان 
کنـد و   معنـادار اخـتالف صـورت کفایـت مـی      ترتیب، اوالً برای برقراری ارتبـاط بدین

 ،شود طرفین هر ارتباطی غیر حق نیسـت  اختالف عین شرط نیست. ثانیاً وقتی گفته می
کننده تعـدد جهـات او در ایـن روابـط اسـت؛      اش است که تبیینبه اعتبار کثرت اسمایی

بیـین  ت» البـاطن «و » الظـاهر «تمـایز دو اسـم    برحسـبِ ایـن موضـوع را    عربی ابن چنانکه
کند، یعنی اعتبار حق واحد در دو مقام ظاهر و باطن او. انسان در مقام ظـاهر غیـر از    می

خداوند در مقام باطن است و همچنین، انسان در مقام باطن غیر از حـق در مقـام ظـاهر    
هـا دو اعتبـاری هسـتند کـه      است، گرچه در هر دو مقام ظاهر همان باطن است؛ امـا آن 

گاه شیء در برابر خودش که هیچدر مناجات ازآنجایی رو، ازاینند. کنداللت بر غیریت می
باطن در  از حیثباطن و انسان  از حیثحیث ظاهر در برابر خداوند  ایستد، انسان ازنمی

 ]؛ چون657، ص1، ج1کند [تواند بایستد و با او مناجات  ظاهر، می از حیثبرابر خداوند 
مواجهـه  ، صـورت  أن وجـودی اسـت کـه در آن   بودن ش همسطح ،آنچه نافی ارتباط است

شیء با خودش خواهد بود که ممکن نیست و لحـاظ تفـاوت سـطحها از حیـث ظـاهر و      
  بودن الزم است. باطن

تکلیفــی میــان انســان و خــدا را تنهــا در صــورتی  ۀهرگونــه رابطــ عربــی اساســاً ابــن
ن برقـرار اسـت،   داند که میان ظاهر و مظهر به اعتبار نسبتی که میانشـا  شدنی می محقق

بودن با ظاهر که همـان بـاطن    مظهر از حیث مظهر گونه بدینتمایزی وجود داشته باشد، 
کند. در این حالت اسـتعداد وجـودی    یی برقرار می»تو - من«تخاطبی  ۀمظهر است، رابط

مقتضی آن است که ظاهر بـر او حکـم تکلیفـی امـر و      ،مظهر از آن حیث که مظهر است
حتی خود ظاهر هم تحت حکم آمر و ناهی قرار بگیرد چـون ظـاهر از   نهی داشته باشد و 

]. همچنـین،  694، ص1، ج1[تواند باشد  حیث که ظاهر است بر خود آمر و ناهی نمیآن
کننده بر خلـق  گوید رابطۀ تکلیفی در جایی معنادار است که حق در مقام رب تکلیف می

ا حقی است که در صورت مربوبی در مقام مربوب باشد، هرچند مربوب غیرحق نیست؛ ام
  ].609، صص2، ج1جلوه کرده است [

ها با یکـدیگر نیـز    در تبیین روابط و مناسبات انسان» تعدد جهات«همین حکم اعتبار 
یعنی باید گفت این مناسبات روابط شئون و وجوه مختلف حق بـا یکـدیگر    ؛جاری است

ها درحقیقت، ایـن خداسـت    انسان عاشقانه میان ۀشود در رابط وقتی گفته می مثالًاست. 
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ورزد، به این معنا نیست که خداوند از جهت واحدی هـم عاشـق   که به خودش عشق می
است و هم معشوق، بلکه این رابطه ناظر به مراتب مختلف حقیقت واحد است، یعنی حق 

ورزد. همـین اخـتالف مراتـب    در صورت عاشقی به خود در صورت معشوقی، عشـق مـی  
سازد که مستلزم وجود نوعی غیریت است، چنانکه فرغانی ایـن   ممکن می رابطه عشق را

  کند:   دو وجه عاشق و معشوقی را چنین بیان می
میـان   یو همیشه من حضرت معشوق بودم و او همواره من بود و هیچ تفرقه و جدای«

ما نبود، بلکه این ذات یگانه من بـود کـه ظـاهر خـودش را دوسـت داشـت و در مراتـب        
در   پیدا شد و خود با خـود عشـقها باخـت و غیـر و غیریّـت      یو معشوق یت عاشقصور به

ظـاهر بـود و از حیثیّـت     یصورت عاشقتعیّنات نور خود به یمیان نه، چه از حیثیّت بعض
  ]. 390، ص10» [یصورت معشوقبه یبعض

همچنین، در روابط خصمانه به حکم جامعیت حق نسبت بـه جهـات متضـاد، در همـۀ     
کـه طـرفین تضـاد     حیـث، درحـالی   انـد، ازایـن  ها مختلف ن واحد است و احکام آناضداد عی

جهات متضـاد    ].77، ص1گیرد [ غیرحق نیستند، هموست که تحت عناوین متضاد قرار می
هـا هـم سـرایت     یابد که این تنازع بـه مظـاهر آن   در تنازع اسمائی و احکامشان انعکاس می

ر صورت اسماء الهی پدید آمده است و اسماء اصـل عـالم   عالم ب«عربی:  تعبیر ابن کند، به می
]. تنـازع و  466، ص3، ج1»[هستند و در آنها مقابل و مخالف و موافق و مساعد وجـود دارد 

ها تحت غلبه حکـم   شود که هریک از انسان گونه تبیین می تخاصم در مظاهر انسانی نیز این
 هـا را  است و وقتی اسمی دیگر آناسمی از اسمای الهی هستند که بر انسان صاحب قدرت 

کنـد تـا    ها را رهـا نمـی   خواند، به حکم تنازع میان اسماء، اسم غالب آنیِ خویش میسو به
عربـی تخاصـم    گونـه ابـن   بدین. ]593- 592، صص 2، ج1[مبادا ندای اسم دیگر را اجابت کنند 

] و 362ص ،4، ج1دانـد [  میان دوستان و دشمنان خـدا را مبتنـی بـر تقابـل اسـمایی مـی      
هـای   یافتـه از مفارقـت اسـم    های عالم میان دوسـت و دشـمن نشـئت   معتقد است جدایی

  ].  305، ص3، ج1است[» النافع«و » الضار«و » المضل«و » الهادی«
هـا بـا    رابطۀ انسـان ها و هم  با انسان رابطۀ خدا، هم در »تعدد جهات«بنابراین، مبنای 

  است. » دیگری«و » خود«در ذیل دو مفهوم  یی»تو - من« ۀمصحح تثبیت رابط ،یکدیگر
  

    »التجلی التکرار فی«انسانی در پرتو اصل » فردیت«مثابۀ  به» خود«. تکوین مفهوم 5
تکرارناپذیر و غیرتقلیلی هر انسانی » فردیت«معنای  به» خود«مفهوم  عربی، اندیشۀ ابندر 

 التکـرار فـی  «ی بـا اصـل   بخشد. چنین معنـای فرد می ی منحصربهها ویژگیاست که به او 
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ه بر اساس آن اصالت تفردهای اشخاص انسانی ] ک266، ص1، ج1[ مرتبط است» التجلّی
اقتضای این اصل، حق عالوه بـر تجلـی نـوعی واحـد، در      شود. به رسمیت شناخته می به

شود و همـین صـور تجلـی     تکرارناپذیر متجلی می ۀگون های مختلف شخصی و به صورت
تنوع افراد نوع انسـان از حیـث احـوال و خصوصـیات ظـاهری و بـاطنی        اختالف و مبدأ

  گوناگون است:
گـاه   دانستیم که خداوند برای نوع از آن حیث که نوع است تجلی کرده است و هـیچ «

تعـالی  سپس برای آن نوع در صور مختلفی که ذات حـق  ... از نوعیتش تغییر نکرده است
وزن و  از حیـث در اشـخاص نـوع اخـتالف صـور      رو، ازاینشود؛  کند، ظاهر می اقتضاء می

مقدارشان ظاهر شد و اگر در استعداد این نوع متغیـر بـه شـخص در اشـکال و رنگهـا و      
سازند، نبود، پذیرای این تغیر نبود و بـر صـورت   مقادیری که آن را از نوعیتش خارج نمی

   .]459، ص2، ج1[ »ماندواحدی باقی می
صی در تجلی با یکدیگر مشترک نیستند، ولو آنکه در ظاهر شـبیه  بنابراین، هیچ دو شخ

حکـم تجلـی اختصاصـی    به یکدیگر باشـند؛ امـا ایـن شـباهت تـوهمی بـیش نیسـت. بـه         
شـود   فرد حق که از اقتضائات سعه الوهیت اوست، هر شخص واجد احـدیتی مـی   منحصربه

کشـف بـر آن صـحّه    سـازد، تمـایزاتی کـه هـم عقـل و هـم        که او را از دیگری متمایز مـی 
شود با هم جمع نشـدند و اگـر    وقت دو تا در آنچه بدان امتیاز واقع میپس هیچ«گذارند  می

  ].184، ص1، ج1» [کردند شد، اشیاء از یکدیگر امتیاز پیدا نمیدر آن اشتراک واقع می
] و 266، ص1، ج1اسـت [ از لوازم تفردهای انسانی اختالف مقاصـد معنـوی آدمیـان    

کنـد کـه بـه او     های معراج مخصوص به هر فرد انسانی تعبیر میز آن به نردبانعربی ا ابن
کنـد. نردبـانی کـه هـیچ      بخشد و حق نیز برحسبِ همان بر او تجلی میمرتبه معیّنی می

صـورت، الزمـۀ آن تکـرار در    رود؛ چـون در غیـر ایـن    انسان دیگری جز او از آن باال نمی
هـا متفـاوت    هـای عبـادی انسـان   اساس، شیوه راین]. ب167، ص1، ج1تجلیات الهی بود [

توان به یکسان حکم کرد، چون کیفیـت   خواهد بود و در سنجش اعتبار عبادات افراد نمی
عبادات هر فردی تابع احوال حاصل از تجلیات خاص الهـی بـر اوسـت، درنتیجـه، همـۀ      

  ]. 411، ص1، ج1عبادات مطابق با احوال خودشان معتبرند [
شان مبتنی بر تنوع اعیـان عـین ثابتـه    ها از حیث تنوع سلوک معنوی نفردانیت انسا

هـای  اعیان ثابته که همـان لـوازم و صـورت    عربی، اندیشۀ ابنشود. در  ها تبیین می انسان
هـا از حیـث    بخـش اخـتالف اسـتعدادهای خـاص انسـان     تعـین  ،انـد الهـی  یعلمی اسما
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لقی و ظرفیتها ویژگی لقی و خُ  ،آن برحسـبِ شـان هسـتند و   ویهای علمـی و معنـ  ی خَ
های متفاوتی را در پـذیرش  ] و قابلیت45، ص2، ج1شوند [ میها از یکدیگر متمایز  انسان

هـا ظهـور    دهند و حق متناسب با این صـورت قبولشـان در آن   فیض واحد حق نشان می
صـورت  تجلـی از ذات هرگـز جـز بـه    «گویـد:   ]. همچنان کـه مـی  62، ص4، ج1کند [ می

. جندی ایـن تجلیـات را    ]61، ص2» [شونده نیست و جز این ممکن نیستلیاستعداد تج
هدات و تجلیـات  معانی و حقایق و علـوم و مشـا  «اند از  داند که عبارت شامل همۀ امور می

الهی یا ربانی یا روحی یا عقلی یا نفسی یا طبیعی یا عنصری یا مثالی با اختالف طبقـات  
  ]. 239، ص4» [و درجاتشان

های معنوی و مقصـد نهـایی و   ، قابلیتها محدودیتیب، عین ثابته هر انسان ترتبدین
هـای مسـتقیم    صـراط «از  عربـی  علت ابـن همین  سازد. به شدنی او را مشخص میحصول
نه صراط مستقیم واحدی که همگان باید از آن تبعیت کنند. بلکـه   گوید میسخن » الهی

هـر  . ن کـرده اسـت و بایـد آن را بپیمایـد    ای دارد که خداوند برای او معیّهرکسی طریقه
انسانی باید بر سبیل و صراط خودش باشد و در همان مسیری حرکت کند که بـرای آن  
خلق شده است تا به مطلوب خود نایل شود و اگر سبیل و صراط دیگری را انتخاب کند، 

که اعیان البته ازآنجایی ].217، ص2، ج1شود [ میهللا و صراط مستقیم منحرف از سبیل
صـراط  «ت ایـن  ها و تعینات علمی اسمای الهی هستند؛ درنهایـت، بایـد گفـ   ثابته صورت

 مبـدأ همان رجوع به اسمی است کـه هـر انسـانی مظهـر آن اسـت و آن اسـم       » مستقیم
اوست؛ پس صراط مستقیم قرارگرفتن در مسیری است کـه مقصـد نهـایی آن اسـمی از     

کند و به حکم اخـتالف   ها در عوالم تجلی می اسمای الهی است که خداوند در حجاب آن
ها به اسمای  رو، انتساب انسان ]. ازاین77، ص7شوند [ میها هم مختلف  صراط ،آن اسماء

طلبند، موجـب  الهی که هریک عبودیتی خاص را هم در مقام عمل و هم در مقام علم می
هـای علمـی و عملـی     ها از حیث ماهیت مقام تعبد، متعلق آن و التـزام  شود که انسان می

   ].92، ص2، ج1این مقام از یکدیگر تفاوت یابند [
ها از حیث نوع تصـور و اعتقادشـان دربـارۀ خـدا تفـرّد و       بر اساس همین مبانی نیز انسان

کنـد کـه بـرای     تبیین می» خدای معتقَد«عربی این مسئله را با عنوان  کنند. ابنتمایز پیدا می
] و خاسـتگاه اصـلی   427، ص1، ج1معتقَد دیگـری اسـت [  هر صاحب اعتقادی غیر از خدای 

این اختالف همان کثرت اسمایی است که موجب اختالف تجلیات حق در صـورت اعتقـادات   
  داند: عربی اعتقاد همگان دربارۀ خدا را صادق می ]. بر این مبنا، ابن465، ص3، ج1شود [ می
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ین اسم بـرایش متجلـی   هر ناظری در خدا تحت حکم اسمی از اسماء الهی است و ا«
ای که آگـاهی  گونهواسطه تجلّیش بر اوست بهکننده آن اعتقاد به او بهاست و همان اعطا

شان به حق صحیح است، پس رویت او در هر اعتقـادی در  د و تمام اسماء الهی نسبتبنیا
  ]. 85، ص2، ج1[ »عین اختالف صحیح است و در آن رویت هیچ خطایی نیست

خدا در مقام اعتقاد و ایمان هر شخص به او همان تجلی وجود بـر آن   عبارت دیگر،به
فرد  ای نیز منحصربهفرد است، هر عقیده ای منحصربهکه هر تجلّیشخص است و ازآنجایی

ق هر عقیده غیر از متعلّـق عقیـده دیگـری اسـت و ایـن      ؛است گونـه   به این معنا که متعلّ
ب، اعتقـادات  ترتیـ ]. بدین174، ص5رستد [پمیهرکسی خدایی را غیر از خدای دیگران 

د، چنانکه چیتیک با توجه به معنای لفـظ اعتقـاد   ده می هر شخص وجه یگانه او را نشان
    د:ده می یعنی گره و بند این مطلب را توضیح

ای درآمـده و بـا اعتقـادات مخلوقـات     صورت گره[خداوند] با مقیدساختن خود، به او«
د. چون عقائد، نام دیگـری  گیر میداوند در اعتقادات صورت کند. تحول خ تناسب پیدا می

شـناخت مخلـوق از   برای قیود فردی است که بنیاد مخلوقات است. اعتقـاد، تصـور قابـل   
 فرد است. چون فردیت خاص هر انسان را نشان تجلی است. هر اعتقاد شخصی، منحصربه

  ]. 604، ص6[ »دده می
هرچنـد   ؛تجارب و عقایدش حرمت نهاد حیث ازرا » دیگری«پس باید تفرد و غیریت  
نتیجۀ ناآگاهی صاحبان اعتقاد از چگونگی تکـوین عقایـد دیگـران دربـارۀ خداونـد و       در

شان، هرکس فقـط آن تصـور   »خدای معتقَد«خود از  تجربۀ شخصیشدن به تصور و  مقیّد
قادش تجلی اقتضای حال او در صورت اعت پرستد که بهپذیرد و می یا تجربه از حق را می

 کـه  درصـورتی کند،  داند و انکار می ای غیر آن را محال میکرده است و هر تصور یا تجربه
  ].265، ص4؛ ج427، ص 1، ج1[ خداوند مقیّد به آن صورت نیست

» یخـود «هریک از افراد انسانی صاحب  ،»التجلیالتکرار فی«بنابراین، با توجه به اصل 
ها را بـه   توان آن ای که نمیگونهفرد است، به نحصربههای ممنفرد با خصوصیات و قابلیت

را محدود و مقیّد به حکم واحدی کرد، تعریف یا توصـیف   ها همۀ آنیکدیگر تقلیل داد و 
را تحـت مقـوالتی عـام و     هـا  همـۀ آن دسـت داد و  هـا بـه   آن» کیستی«کلی و یکسانی از 

صـرفاً   شـود هـر انسـانی    ای کـه گفتـه  گونهی شخصیتی گنجاند، بهها ویژگیمشترک از 
هـا   همۀ انسانتوان و نباید انتظار داشت  همچنین، نمی 1های دیگر است. تکراری از انسان

                                                                                                                             
  !کرار یکدیگر نیستند، دانست کهها ت عربی را بتوان شاهدی بر اینکه انسانشاید این اعتقاد ابن. 1
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های عمـل یکسـانی داشـته باشـند، ماننـد      های اخالقی و معنوی و انگیزه مقاصد و آرمان
و امـور را تجـارب کننـد یـا دربـارۀ عقایـد و تجـارب و اعمالشـان بـا           بیندیشندیکدیگر 

بایـد  » خـود و دیگـری  « هارهای یکسانی داوری کرد. در اینجاست که در بحث از رابطمعی
است و او را باید بر اساس خـودش  » خودی تکرارناپذیر«از نگاه عارف، هر فردی  که گفت

یـا  » مـنِ دیگـر  «یـک  صـرفاً   نیـز » دیگـری «فهم و تعریف کرد نـه مبتنـی بـر دیگـری و     
 ؛ینه یکدیگر بـازخوانی و بـازتعریف کـرد   یتوان در آب با آن نیست که هریک را» همان این«

» ییتـو «و هـم فردانیـت دیگـری کـه متضـمن معنـای       » من«بلکه باید هم تفرد شخصی 
ها کـه   بودن هریک داللت دارد. پس یگانگی انسان اوست، حفظ شود که بر اصالت و غایی

که غیریت  هاست، چنان نیست آن» چیستی« ،تعبیری ناظر به حقیقت نوعی مشترک و به
  سؤال ببرد و نادیده بگیرد.  زیر» شان کیستی« از حیثافراد انسانی را 

تجدیدشـونده حـق بـر     داللت بـر تجلیـات دائمـاً   » التجلیالتکرار فی«همچنین، اصل 
نقـل از ابوطالـب مکـی در     به عربی همچنان که ابنشخص واحد در احوال مختلف دارد، 

هرگز در یک صورت برای دو شخص تجلی نکـرده   خداوند سبحان: «گوید می القلوبقوت
، 1» [انـد آثار در عـالم مختلـف   گونه بدینو در یک صورت هم دوبار تجلی نفرموده است، 

آن بهسبب تجلی آن بلکه به ؛تنها هر انسانی غیر انسان دیگر است نهیعنی  ].266، ص1ج
احکام و آثار متفاوتی بـر  حق در هر انسان، هر آنِ یک انسان غیر آنِ قبل و بعد اوست و 

توان او را در تمام آنات  نمی ،شود شود و برخالفِ آنچه در ظاهر مشاهده می او مترتب می
  اش یکی دانست، چون: وجودی

یابد و نـاگزیر از آن اسـت، پـس حـق تعـالی       عین هر شخصی در هر دمی تجدّد می«
اعیـان در هـر حـالی     پیوسته در ممکنات وجودی فاعل است و بر آن اختالف احکـام بـر  

کند، پس ناگزیر از آن عینی است که این حال خاص برای او باشد و آن عینـی   داللت می
  . ]320، ص4، ج1[ »را حالی باشد که زوال و گذر از آن مشاهده شده است نیست که آن

نشـدنی  شاهد وسعت امکانات وجودی خاص و شـمارش  ،ترتیب، از منظر عرفانیبدین
توان تصور ثابت و ایستایی از هویت هـر فـرد    هستیم که بر اساس آن نمیهر فرد انسانی 

بایـد هویـت پویـا و    د؛ بلکـه  آسانی او را دردسترس آگاهی خود قرار داانسانی داشت و به

                                                                                                                             
شود و نه از ها مقام و منزلت خاص و معلومی دارد که نه بر آن افزوده می گوید هریک از انسان می "

کسی قدرت کسب آن مقامی را که شود و هیچکسی به کس دیگر تبدیل نمی، هیچشودسته میآن کا
  ]. 53، ص3، ج1بر آن خلق نشده، ندارد [
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ناشناختنی برای او قائل بود که مستلزم کشـف دائمـی و پیوسـته نوشـونده آن امکانـات      
خداونـد بـا    گویـد  مـی  عربـی  ابـن  گونه کههاست. همان  بخشیدن به آن وجودی و فعلیت
یابـد و آن شـخص در هـر     های مختلف مـی مختلف نسبت واحوال اوضاعشخص واحد در 

چگـونگی   حیـث،  ازایـن د که گیر میتحت حکم اسمی خاص قرار  ،وضع و حالی که است
 ،مثـال عنـوانِ   بـه  شـود؛  تجدیدشوندگی دائمی تجلیات الهی بر شخص واحد تبیـین مـی  

تحت فرمان  ،با اسمی همراه است و وقتی در خانه است ،ی که در سفر استکس گوید می
ها در هـر عبـادتی تحـت اسـمی هسـتند و وقتـی از        انسان گوید میاسمی دیگر است یا 

، 1، ج1 نکــ : شـوند [  مـی نـد بـا اسـمی دیگـر مواجـه      پرداز مـی عبادتی به عبادت دیگـر  
 ؛به یک خود واحد محدود نیسـت این سخن داللت بر آن دارد که هیچ انسانی  ].736ص

  ناپذیر و ناشناختی است. احاطه رو، ازایناست، » خود«شمار بلکه متشکل از بی
  

  در آگاهی عارف» دیگری«بر مفهوم » خود«. تقدم مفهوم 6
که عارف توان چنین گفت ازآنجایی در آگاهی عارف می» دیگری«یا » خود«در بحث تقدم 

یابد که بـا آن در مقـام ربّ خـود     الهی می یمی از اسماخود را با علم حضوری مظهر اس
مقـدم  » خود«شود، مفهوم  واسطه با حقیقت خود مواجه میابتدا بی ؛رابطه خصوصی دارد

اخت هر ناز منظر عرفانی ش اساساًد. گیر میشکل » دیگری«بر هر مفهومی ازجمله مفهوم 
 از حیــثکـه  خصـوص  چیـز دیگـری متوقــف بـر شـناخت عــارف از خـودش اسـت، بــه      

نگـری عرفـانی   شناختی عرفانی یگانه روش کسب هرگونه معرفتی مبتنی بر درون معرفت
اسـت. مبنـای   شـناختی    ضروری هر نـوع  ۀیعنی شهود باطنی است و خودشناسی مقدم

الهـی   یاسـما  ۀشـناختی انسـان در مقـام مظهـر تامـ     به جایگاه هسـتی شناختی  چنین 
آنچـه در عـالم کبیـر در     ۀالم صغیری است که همـ انسان ع ،گردد که بر اساس آن بازمی

در او اجماال جمع است و گویی هرآنچه در  ؛تحقق دارد الهی تفصیالً یمقام مجالی اسما
ای از آن در درون انسان نیز وجود دارد و همین امـر امکـان   نمونه ،عالم خارج وجود دارد

  :  گوید می عربی ابن نکهسازد. چنا شناخت امور خارج از انسان را برای او فراهم می
همه چیز از تو و در توست. امری خارج از تو نیسـت. پـس امیـد نداشـته بـاش کـه       «

زیرا چیزی نخواهی یافت. پس تو دلیل بر خودت و بـر   ؛نفست را به غیر خودت بشناسی
  ]. 319، ص3، ج1»[او هستی و چیزی که دلیل بر تو باشد نیست

از ضـرورت تقـدم   » من عرف نفسه فقد عرف ربّه«بر اساس حدیث  عربی رو، ابن این از
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]، یعنی هرکسی خدا را هـم از راه  215، ص2گوید [ میخودشناسی بر خداشناسی سخن 
شناسد و درجه شناخت او از خـدا متناسـب بـا درجـه شـناخت او از      شناخت خویش می

شناسد که خـود هسـت چـون    گونه می خود است. حتی تأکید دارد که هرکس خدا را آن
 ].189، ص3؛ ج298و  176، صـص 2، ج1شناسی [گوید از خدا جز آنچه هستی نمی می

شناخت انسان از خودش چگـونگی   ۀوقتی شناخت خود مقدم بر شناخت خداست و نحو
و شـناخت   عامطورِکند، به طریق اولی شناخت غیر خدا به شناخت او از خدا را تعیین می

  شود.   اخت خود حاصل میخاص نیز از طریق شنطورِهای دیگر به انسان
فـرد   شناخت دیگری بر شناخت خود بـه نفـی هویـت منحصـربه     یممکن است ابتنا

همـان بـا آن    و ایـن » خود«به » دیگری«ای که گونهدیگری و اصالت غیریت او بینجامد، به
شود، نسـبت داده شـود.    نسبت داده می» خود«هر چیزی که به » دیگری«تقلیل یابد و به 

هـا در   توان همان حکمی را که دربارۀ اسمای الهی وجـود دارد بـه انسـان    می اما در اینجا
الهی در عین غیریت، بـه حکـم وحـدت     یها نیز تعمیم داد. چون اسما مقام مظهریت آن

در  رو، ازایـن مسمایشان، مشتمل بر یکدیگرند و هر اسمی خود جامع همه اسـماء اسـت،   
، 1کنـد [ اعطاء  ،اسماء است ۀی حقیقت همقوّه هر اسمی این نهفته است که آنچه مقتض

-تـوان بـه    گوید از جهت همین احدیت ذاتی، هر اسمی را مـی  ]. جندی می214، ص1ج
، ]. بنـابراین 404، ص4مانند اسمی غیر آن، ولو آنکه ضد یا مانند آن باشد، تفسیر کـرد [ 

بـا یکـدیگر   ها نیز این قابلیت را دارند که بر اساس حقیقت مشـترک   توان گفت انسان می
تنها به حکم حقیقت مربوط به اسم خاص خود احکـام  یعنی نه ؛تفسیر و بازشناسی شوند

وحدت ذاتـی   ۀواسطبهد، بلکه رساننظهور می در خود به و آثار اختصاصی آن را مستقیماً
ظهور احکام و آثار سایر اسماء را نیـز فـراهم کننـد.     ۀاسم خاص خود با سایر اسماء زمین

اوصاف خاصی  ،ها هستند اقتضای اسمایی که مظهر آن ها ممکن است به که آنحتی با آن
 ها اوصاف متضادی را در تقابل بـا یکـدیگر نشـان دهنـد، بـه      آن برحسبِداشته باشند و 

هـا   تواننـد واجـد اوصـافی باشـند کـه دیگـران در آن اوصـاف از آن        حکم وحدتشان مـی 
ها اوصاف متقابل با خود یا برتر از خود را در  یعنی این امکان وجود دارد که آن .متمایزند

تـوان   هر اسم مقدّمی بر اسماء دیگر را مـی  گوید می عربی ابن خود انعکاس دهند. چنانکه
خلق که مظاهر اسماء هسـتند نیـز    رو، ازاینها توصیف کرد و  با اسماء دیگر نامید و با آن

ها برتر است، چـون هـر جزئـی از     اهلیّت آن چیزی را دارند که خلق دیگری در آن از آن
 ].153، ص2عـالم را دارد [ حقایق متفرق در  ۀعالم در حکم همه عالم است و قابلیت هم
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الزمـۀ  قیصری این مطلب را بر اساس اشتمال و جامعیت اسماء نسـبت بـه یکـدیگر کـه     
هریـک از مظـاهر    حیـث،  ازاین گوید میکند و  تبیین می ،هاست دراج هویت حق در آننا

  ]. 920، ص12واجد است [اهلیت همه کماالت اسمایی را  خلقی
مظهری از اسـمای الهـی در بطـن    عنوانِ  به ترتیب، عارف در عین آگاهی از خودبدین

شود، بدون آنکه غیـر خـود را بـه خـود      یابد و به او آگاه می این مظهریت غیر خود را می
چـون او   .تمـام دیگـری باشـد   معنای احاطه و شناخت تام و  تقلیل دهد یا این آگاهی به

همانی میـان   توان قائل به این مثال و تکرارناپذیرند و نمیمعتقد است که تجلیات الهی بی
» خـود «فـردی وجـود دارد کـه بـرای      وجـوه منحصـربه  » دیگری«ها شد و همچنان در  آن

از اوصـاف  » خـود «ناپذیر است، چون آنچه هم کـه دربـارۀ قابلیـت برخـورداری     دسترسی
 ؛هـا در اوسـت   بلکه بـالقوّگی آن  ،ها در او نیست معنای فعلیت آن به ،گفته شد» یدیگر«

هـر جزئـی از عـالم قابـل     «که گفته است  عربی ابن چنانکه قیصری در توضیح این عبارت
کـه مـراد قابلیـت آن بـرای ظهـور معـانی و        گوید می» همه حقایق متفرق در عالم است

ایـن تـوهم را دفـع کنـد کـه اهلیـت هریـک از         خواصی است که در عالم متفرق است تا
بالفعل در هر جزئی از عالم ظـاهر   صورتِ به مظاهر خلقی نسبت به همه کماالت اسمایی

 بالقوه واجد خصوصیات سایر اجزاء عالم اسـت نـه   صورتِ به است، یعنی هر جزئی از عالم
ه صورت الهی خود و ها را ب ه خداوند انسانبنابراین، گرچ ].921، ص12بالفعل [ صورتِ به

آن  ۀگونـه نیسـت کـه هـر انسـانی همـ       اوالً این .اسماء و صفات خود آفریده است ۀبا هم
برخـی در او ظـاهر اسـت و برخـی بـاطن،      د؛ بلکـه  اسماء و صفات را در خود متجلی ساز

رسـاند و برخـی دیگـر همچنـان     یعنی احکام و آثار برخی اسماء را در خود به فعلیت می
هـا در   اند و کیفیـت ظهـور احکـام و آثـار آن    انیاً اسماء و صفات الهی ذومراتباند؛ ثبالقوه
 انسانی آنهـا را هر «ها به یک شکل و درجه نیست، همین امر داللت بر آن دارد که  انسان

 »سـازد  کس به این صورت متجلی نمیبخشد که هیچفردی فعلیت می صورت منحصربهبه
خـارج از  » دیگری«سلماً احکام و آثار اوصاف بالفعل ، باید گفت مثیح نیازا]. 498، ص6[

ای از آن اوصـاف اسـت. پـس مـراد از     که فقط واجد حالـت بـالقوّه   است» خود«دسترس 
 .یابد می ،این است که عارف ابتدا آنچه را برای خود ظهور دارد» دیگری«از » خود«آگاهی 

در بطون، مشتمل بـر   حکم آنکه هر اسمی یعنی مظهریتش از اسمی خاص؛ اما سپس به
اسمای دیگر ازجمله اسمای مقابل خـویش اسـت او غیـر خـود را هـم در درون خـویش       

شود؛ اما چـون آنچـه در اوسـت     گونه عارف به دیگری در درون خود آگاه می یابد. این می
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بودن او  فرد اصالت و منحصربه» دیگری«بالقوّه و در دیگری بالفعل است، در این آگاهی از 
حضور » خود«در  »ای دیگری«شناسی عرفانی هر کند. پس بر مبنای انسان رک میرا هم د

  شناسد.  عارف با شناخت خود، دیگری را نیز می ،دارد و بر اساس آن
امکان ارتباط با دیگری است و بر اسـاس آن   مبدأچنین حضوری است که  ،ضمن در

رابطـۀ  ویـژه  واعی از روابط را، بـه دو هویتی که انعنوانِ  به خود و دیگری ۀتوان از رابط می
» وحدت در کثـرت «ای که مبتنی بر حقیقت رابطه ؛سخن گفت ،ظهور برسانند، بهاخالقی

اسـت. اهمیـت ایـن حضـور دیگـری در خـود در امکـان        » عینیـت در عـین غیریـت   «یـا  
روابط اخالقی که بر وجه اشتراک و عینیتشان داللت دارد، در این اسـت کـه    گیری شکل

از اوصاف اخالقی مانند محبت، شفقت، احسان، ایثار که مبتنی بر خیرخـواهی و   بسیاری
دیگرخواهی هستند، مستلزم آن است که هر فـردی بتوانـد تـا حـدّی خـود را در جـای       

درونـی او   واحـوال  اوضـاع درونی خود را بـا   واحوال اوضاعدیگری تصور کند یا قرار دهد و 
ه دیگری واجد چه نوع احساسات و عواطفی اسـت و  تطبیق دهد تا این قابلیت را بیابد ک

خـود و   ۀاگر رابط که درصورتیبا چنین درکی قدرت همدلی و همدردی با او را پیدا کند، 
دیگری مبتنی بر غیریت و بیگانگی کامل باشد و هیچ خودی نتوانـد دیگـری را در خـود    

  ن گفت؟  توان از این ظرفیتهای اخالقی سخ بیابد، مشخص نیست که چگونه می
شـود و هرگونـه    گونـه ارتبـاطی تصـور نمـی     بنابراین، در بیگانگی مطلق امکـان هـیچ  

ارتباطی متوقف بر نوعی وحدت و اشتراک است. چنانکه فنّاری در باب قواعد اثرگذاری و 
شیء فقط از حیث نسبتی که بـا شـیء دیگـر دارد و بـر اسـاس ایـن        گوید میاثرپذیری 

د و آن گـذار  مـی شود در آن تأثیر  گذار و اثرپذیر پیدا مینسبت که نوعی وحدت میان اثر
    همان چیزی است که اقتضای لزوم اثر دارد:

اسـت، آن اثـر در    الزمـۀ آن پس اگر برای اثرگذار در اثرپذیر چیزی نباشـد کـه اثـر    «
اثرپذیر جدای از مقتضای خاص آن است و جدای اثر خاص از مقتضای خاص آن محـال  

ای دارد و به اعتبـار آن  که نسبت در هریک از دو طرف نسبت بهرهاست... و شکی نیست 
   ].184، ص11[ »باشدبا یکدیگر متحداند و هریک از آن دو برای دیگری می

برای اینکه افراد هریک از انواع موجودات بتواننـد در یکـدیگر    گوید میهمچنین، وی 
اشد که همان صورت اسـمایی  ها وجود داشته ب باید قدر مشترکی میان آن ،تأثیر بگذارند

است که خداوند با آن اسماء انواع موجودات را ایجاد کرده است و حکم هر اسم مشترک 
افراد آن اثر دارد. بر اساس چنین اشتراکی هـر فـردی از    ۀظهوریافته در هر نوعی در هم
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وضـوع  ]. م646، ص11گـذارد [  مییک نوع در امثال خودش یعنی افراد دیگر آن نوع اثر 
درواقع، اثرگذاری شیء در شـیء  که کند این است  توجه دیگر که فنّاری مطرح میالبج

د کـه  گـذار  میدیگر اثرگذاری آن شیء در خودش است، چون در چیزی در آن شیء اثر 
کـه بایـد در   ازآنجـایی  ،البته چنانکه اشاره شـد  .در خود او یا از خود او در آن شیء است

تأثیر شـیء در خـودش نیـز بـه وجـوه یـا        ؛یت اعتبار شودای از غیرهرگونه ارتباط نحوه
   ].622، ص11اوست [اعتبارات مختلف از 

  
  گیری نتیجه

گیـری   گرایی عرفانی جایی بـرای تمـایزات انسـانی و شـکل    در پاسخ به این اشکال که وحدت
کـه شـرط الزم اخـالق اسـت، بـاقی      » تـو  - مـن  «مفاهیم خود و دیگری با ابتنای بـر رابطـۀ   

مظهریـت  «، »وحـدت در کثـرت  «ایم کـه بـا توجـه بـه مبـانی عرفـانی       ارد؛ نشان دادهگذ نمی
عربـی دربـارۀ    تـوان چنـین گفـت کـه ابـن      مـی  »التجلیالتکرار فی«و » تعدد جهات«، »اسمایی
» تعـدد جهـات  «است و همین غیریت که داللت بـر  » عینیت در عین غیریت«ها قائل به  انسان

و » خـود «یـی در ذیـل دو مفهـوم    »تـو  - مـن  «یل رابطـۀ  کند، متضمن تشک حقیقت واحد می
ایـم کـه چگونـه از    نشـان داده » التجلـی التکرار فـی «است. همچنین، بر اساس اصل » دیگری«

تـوان   ناپذیر و اصیل هر انسـانی مـی   فرد و تقلیل عنوانِ فردیت منحصربه به» خود«تکوّن مفهوم 
بـراین، تکرارناپـذیری    نیستند. عالوه» مکرّرخود «ها صرفاً یک  ای که انسانگونهسخن گفت، به

تجدیدشونده او دارد کـه بـه او    تجلیات الهی بر فرد واحد نیز حکایت از امکانات وجودی دائماً
هـا توسـط    بودن انسـان  ناپذیری و ناشناختنی بخشد. همین امر موجب احاطههویت پویایی می

شـود کـه از منظـر     نتیجـه گرفتـه مـی   شناسی عرفانی نیز  شود. با توجه به معرفت یکدیگر می
» دیگـری «گیـرد و هـم شـناخت     شکل مـی » دیگری«مقدم بر مفهوم » خود«عارف هم مفهوم 

بـا  » خـود «است و مبدأ این شناخت همان جهت وحـدت و یگـانگی   » خود«مبتنی بر شناخت 
ـ   نوعی بهاست که بر اساس آن دیگری به» دیگری« - دینصورتِ بالقوّه نه بالفعل حضـور دارد. ب

» خـود «ها را در قالب مفاهیم  عربی وجود تمایزات میان انسان شناسی عرفانی ابنترتیب، انسان
ها را هـم کـه شـرط رابطـۀ اخالقـی اسـت، اثبـات         داند، نسبت میان آن معتبر می» دیگری«و 
که شرط دیگر این ارتباط وجود نوعی وحدت است، چه آنکـه در تمـایز و   کند؛ اما ازآنجایی می
کامل هیچ ارتباطی ممکن نیست، نظریۀ وحدت وجود با قول به وحدت حقیقت انسـانی   تغایر

   کننده این شرط نیز است.ها تأمین میان انسان
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