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چکیده
شکلگیری مکتب ابنعربی در قرن هفتم تحوّل عظیمی در مبانی عرفان نظری ایجاد کرد .جهانبینی
هستیشناسانة ابن عربی بر دو پایة« :خداوند» و «انسان» استوار است .شارحان نظریههای ابن عربی
نقش مهمّی در گسترش اندیشههای وی داشتهاند .بزرگانی چون «شیخ محمود شبستری» به موازات
عرفان عملی ،در گسترش نظریههای ابن عربی همت گماشتهاند .جستار حاضر بازتابِ جهانبینیِ
هستیشناسانة ابن عربی را در مثنوی گلشن راز با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی ،حول سه محور
اساسی« :خداشناسی»« ،انسانشناسی» ،و «وحدت شخصی وجود» ،مطالعه کردهاست .حاصل
پژوهش نشان میدهد که در اندیشة شبستری تجلّی نقش مهمّی در انبساط و تفصیل وجود بر عهده
دارد .رابطة خدا و هستی ،رابطة ظاهر و مظهر است« .انسان کامل» در میان مظاهر کونین ،آیینة تمام
معانی اسماء و صفات حقّ ،نسخة کامل کائنات و «کلمة فاصلة جامعه» است .شیخ محمود مانند ابن
عربی حقیقت محمّدی را اوّلین حقیقت ظاهر ،مبدأ ظهور عالم و صورت اعظم و جامع الة ،نقطة پایان
والیت و مظهر انسان کامل میداند که با ظهور او جمیع اسرار و حقایق الة آشکار میشود .به اعتقاد
وی شناخت انسان کامل ،نیل به مراتب دیگر از معرفت را تسةلمیکند ،و معرفت هستی با تکیه بر
اندیشة وحدت وجود ،و با استمداد از نیروی کشف و شهود ،نیل به معرفت خداوند را امکان پذیرمی-
سازد؛ اما تقدّم و تأخّر ذاتی بین ذات خداوند و تجلّیّات و تفرّدات او ،و مطلقیّتِ خداوند و محدودیّتِ
تفرّدات ،مانع از شناخت ذات احدیّت است.

کلمات کلیدی :ابن عربی ،گلشن راز ،شیخ محمود شبستری ،خدا ،انسان ،جهان.
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 -1مقدّمه

عرفان اسالمی ـ ایرانی از آغاز شکلگیری تاکنون به لحاظ مبانی فکری ،رویکرد ،اهداف و
مشربهای فکری تحوّالت گوناگونی به خود دیدهاست .اهل طریقت از همان سدههای نخستین
در روش و طریقة سلوک باهم متفاوت بودند .عرفان اسالمی با زهد آغازشد ،سپس صوفیگیری و
رواج تصوّف پیشآمد و مشایخ تصوّف ،به شیوههای مختلف برای اثبات حقّانیّت خود و دفاع از
تصوف و عرفان و همچنین ،تعلیم اصول و مبانی فکری و اشاعة عقاید خویش در نگارش
رسالههایی همّت گماشتند .با ظهور ابنعربی ( 068-610ه .ق ).تحّول چشمگیری در مبانی
عرفان نظری بهوجود آمد .در اهمیّت این تحوّل همین بس که در یک نوع تقسیم بندی ،عرفان
اسالمی را به عرفان قبل از ابنعربی و بعد از ابنعربی تقسیم کردهاند .با ظهور و گسترش افکار
و اندیشههای ابن عربی ،عرفان و تصوّف به صورت علمی و فلسفی بروز و ظهور پیدا کرد و اصول
و مبانی عرفانی در قالب فلسفی ارائه شد .البته ،این دگرگونی بهطور کلّی منجر به ترک سلوک
و شیوة متصوّفهای که در چهارچوب عرفان عملی و اصطالحاً سلسلهای طی طریق میکردند،
نشد.
 -1-1بیان مسأله

تغییر و تحوّلی که از قرن ششم در مبانی عرفانی شروع شده بود ،در سدة هفتم هجری ،به
شکل بنیادین و عمیق ،مبانی عرفانی را دستخوش تغییر و دگرگونی کرد .شکلگیری مکتب
ابنعربی مهمترین و اساسیترین عامل این تحوّالت به شمار میرود .طبق نظر ابن عربی ،جهان
ی حق (فیض مقدّس) ایجاد شده است.
هستی در نتیجة تجلیّات شهودی ـ وجود ِ
(قیصـری ،1116،ج ،1ص )10بنابراین همة عالم ،مظاهرِ تج ّلیّاتِ اسما و صفات حق است .کمال
وجودی انسان و نیل به مرتبة «انسان کامل» از طریق تقویت قلمرو درونی او محقّق میشود و
معرفت خداوند به واسطة معرفت انسان ،و معرفت انسان از طریق معرفت هستی امکانپذیر
است .از آنجا که مفهوم معرفت و انواع و مراتب آن با جهانبینی عرفانی و مشرب فکریِ عرفا،
ی ابن عربی و بازتاب آن در اثر یکی
ارتباط تنگاتنگی دارد ،در این جستار ،دیدگاه هستیشناخت ِ
از مبلّغان اندیشة ابن عربی (گلشن راز شیخ محمود شبستری) ،در سه محور کالنِ هستی-
شناختی (خداشناسی ،انسانشناسی ،و وحدت شخصی وجود) بررسی میشود.
گلشن راز از کتابهای معروف عرفانی است که شروح بسیاری بر آن نوشته شدهاست .این اثر
که در پاسخ سؤاالت امیر حسینی هروی سروده شدهاست ،شاهد صادقی بر مقام دانش و بینش،
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عمق اندیشه ،ظرافت طبع و دقِت نظر شیخ محمود شیستری است« .در این اثر ،شاعر غالب ًا
تحت تأثیر حکمت «ابن عربی» و شیوة شعر «عطّار» و «موالنا» بوده و مسائل عرفانی را توأم با
تمثیالت و حکایات مناسب بیان نموده است( ».الهیجی ،1101 ،ص .)0وی ضمن پاسخ به
سؤاالت ،دربارة مسائل گوناگون عرفانی و فلسفی بحث کرده و با بیانی دقیق و شاعرانه ،نظریة
وحدت وجود و نتایج آن را توضیح دادهاست .تالش ناظم بر آن بودهاست تا معقول و منقول را
به هم نزدیک کند و بحث عقلی را بر مبنای تجارب روحی ،سیر معنوی و معارف ذوقی کشف و
استوار سازد 1.در این اثر ،آرای رسمی صوفیه دربارة موضوعات گوناگونی چون فکر ،نفس،
معرفت ،کثرت و وحدت عوالم وجود ،مراتب وجود ،سیر و سلوک ،قرب و بعد نسبت به خدا و
تکامل نفس به زبان شعر بیان شدهست (لویزن ،1131 ،ص.)23
 -2-1پیشینة پژوهش

دربارة مثنوی گلشن راز ،کارهای پژوهش متعدّدی در قالب کتاب ،پایاننامه و مقاله انجام
یافتهاست ،امّا دربارة این اثر ،با لحاظ کردن بازتاب اندیشة هستیشناختی ابن عربی ،تا آنجا که
جستوجو شد ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است .با این وجود ،از میان پژوهشهای صورت
گرفته ،دو مقاله زیر حائز توجّه است:
 .1مقالهای با عنوان« :شبستری و اندیشة وحدت وجود در گلشن راز» ،در فصلنامة علمی و
پژوهشی پژوهشهای اعتقادی – کالمی ،در شماره  ،0سال  1111منتشر شدهاست.
نویسندة مقاله (مالک شجاعی) اندیشة وحدت وجود را در پاسخهای شیخ محمود شبستری
ـ بدون اشاره به مباحث هستیشناسی و مراتب وجود بررسی کردهاست.
 .2مقالهای دیگر با عنوان« :معرفت شهودی و استداللی در گلشن راز شیخ محمود شبستری»
در فصلنامة علمی و عمومی زبان و ادب فارسی ادب و عرفان ،منتشر شدهاست .نگارندگان
(رجب توحیدیان و هادی خدیور) در این مقاله به مقایسة معرفت شهودی و استداللی در
گلشن راز پرداختهاند .این مقاله ،ضمن تبیین تفاوت «عقلِ عقل» از «عقل جزوی»،
ناکارامدی استداللهای اهل استدالل را از ادراک سرّ وحدت مورد تأکید قرار دادهاست.
 -2عرفان ،عارف و معرفت در دیدگاه ابن عربی و گلشن راز

عرفان اسالمی ،در حقیقت یک نحلة معرفتی و به معنی معرفت و شناخت است ،و تمام
آموزههای عرفانی در خدمت همین هدف اساسی است« .معرفت» عرفا ،دانشی رازگونه است که
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با دیگر علوم اکتسابی و دانشهای رایج که بتوان به کمک واژهها و عبارت ها از آن تعبیرهایی
ارائه داد ،تفاوت دارد .معرفتِ عرفانی ،شناختیاست که در نتیجة وصال به مدارج عرفانی حاصل
میآید و از معانی ماورایی و عالمی خارج از حیطة جهان مادی سخن میگوید« .بر زبان علما،
معرفت علم بود و هرکه به خدای عالم بود ،عارف بود و هرکه عارف بود عالم بود و به نزدیک
این گروه ،معرفت صفت آن کس بود که خدای را بشناسد به اسماء و صفات او( ».قشیری،
ف مرآتَ مَن نَظَرَ فیها تجلّی المواله» ،یعنی
 ،1100ص )018نقل است که رُویم گفت« :العار ُ
عارف ،آینهای است که هر کس در آن بنگرد سرورش بر وی تجلّی کند( .میبدی،1111 ،
ص )330خداوند متعال در قرآن کریم ،هدف از آفرینش را ،معرفت یا شناخت حق معرّفی
کردهاند« :و ما خلقتُالجنَّ و اإلنسَ اال لِیَعبدونِ»( .قرآن کریم )01/06 ،از حضرت حسینبن
علی (ع) روایت شده است که فرمودهاند« :ایّهاالنّاس! انَّ اهلل جلَّ ذکرُهُ ماخَلَقَ العِباد اال لِیعرفُوهُ
فَاذا عَ َرفُوهُ َعبَدوهُ ».ای مردم! خدا مردم را نیافرید مگر آنکه او را بشناسند و چون بشناسند
عبادتشکنند( ».مجلسی1181 ،ه ،.ج ،0ص )112
عارف عنصر حقیقت را در دین میبیند ،امّا معرفتش از دین یا هر گونه معارف انسانی دیگر
ال به صفات الهی مربوط است و خداوند خود ،معرفت بر صفات را
ناشی نمیشود .معرفت او کام ً
به اولیایی که به تفکّر و تأمّل وی همت میگمارد عطا میفرماید .در کتاب اصطالحاتالصوفیة
میخوانیم« :العارفُ من اشهده اهلل ذاته و صفاته و اسمائه و افعاله ،فالمعرفة حال تحدث من
شهودٍ» .عارف کسی است که خدای متعال ذات ،صفات ،اسما و افعال خود را به وی نشان داده
است ،بنابراین معرفت ،حالی است که از پی شهود برمی آید» (کاشانی ،1101 ،ص .)121در
بیان شبستری ،عارف واقعی کسی است که همة هستی و وجود مجازی خود را در برابر خدا
دربازد و به این ترتیب دل خود را از همة کدورتهای دنیوی و غیریّت مصفّی گرداند .در این
صورت است که میتواند به سرّ وحدت حق آگاهی یابد و مشاهده جمال حق نماید؛ و تنها
اوست که به وحدت با پروردگار نائل میشود و حقیقت وحدت را در مییابد .از اینرو اطالق
عارف بر کسی مینماید که داند به غیر از حق موجود حقیقی نیست:
وجـود مطلق او را در شـهود اســت
دل عـارف شـناسـای وجــود اسـت
و یا هسـتی که هست پاک در باخت
به جز هست حقیقی هست نشناخت
بـرون انـداز از خـود جمـله را پـاک
وجود تـو همـه خار است و خاشاک
مهیـا کــن مقـام و جـای محبــوب
بــرو تــو خـــانة دل را فــرو روب
بـه تـو بـی تـو جمـال خـود نمـاید
چـو تـو بیـرون شـدی او انـدر آیـد
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نیابد علم عارف صورت عین»
(شبستری ،1106 ،ص)62

اگر عارف بعد از رهایی از اوصاف بهی می و شیطانی و گذر از مراتب فرشتگان و کرّوبیان در
منزل پایان ،غبار غیر از خویش بیفشاند ،به حریم وحدت راه مییابد ،و در آن صورت:
شود معروف و عارف جمله یک چیز
نماند در میــانه هیـچ تمییز
(همان ،ص)62
 -3مراتب وجود از دیدگاه ابنعربی و بازتاب آن در گلشن راز
ابن عربی مطابق با آنچه در فصوصالحکم تقریر کردهاست ،برای وجود مراتبی قایل است؛ وی

در «فص شعیبی» در باب تجلی الهی میگوید« ،ان هلل تجلیین :تجلی غیب و تجلی
شهادة( ».ابن عربی1188 ،هق ،ص  .)128در آغاز کتاب فصوص (فصّ آدمی) میگوید:
«والقابل الیکون االمن فیضهاألقدس( ».همان ،ص .)11طرح چنین مباحثی سبب شد که
ی هستیشناسانة ابن عربی
پیروانِ ابن عربی و شارحان آثار او دربارة نظریة خلقت و جهانبین ِ
قلمفرسایی کنند و شروح متعدّدی بر آثار وی بنویسند .طبق شروح موجود ،ابن عربی سراسر
هستی را به پنج بخش یا پنج عالم تقسیم میکند ،و هر بخشِ فروتر را مظهر یا آیینة بخشِ
فراتر میداند .به اعتقاد ابن عربی ،کل عالم هستی مراتب ظهور و آیینة حق هستند .مرتبة اوّل
وجود ،حقیقت نهاییِ وجود مطلق است که سرآغاز و منشأ تمام آفرینشها و مراتب وجود است.
ت (حقیقتِ)
وی معتقد است « وجود به عنوان واقعیّت ،و نه به عنوان مفهوم ،همان ذات واقعی ِ
نهایی است .این واقعیّت نهایی«اهلل» است» (العطّاس ،1130 ،ص .)22این مرتبه ،دارای دو وجه
باطنی (درونی) و ظاهری (بیرونی) است .وجه باطنی پایه و اساس وجود است و فقط برای خودِ
خداوند شناخته شدهاست .این مرتبه همان ذاتی است که در حدیث قدسی به عنوان «مه و ابر
تاریک» (العَماء) و «گنج پنهان» (کنز مخفی) به آن اشاره شدهاست .وجه بیرونی و خود
آشکارکننده (الظاهر) از خود آگاة یا حبّ شناختهشدن نشأت میگیرد .این مرحلة ظهور و
بسط هستیشناختی ،تحت تأثیر مقدّسترین افاضة وجود (الفیضاألقدس) است که هم
تجلّیات فعّال و واجب و هم تجلّیات و ظهورات انفعالی ،و ممکن و آفریدگی را دارد .این است
دومین مرتبة وجود و آن نخستین مرتبة همة ظهورات است( .همان ،ص .)21-23

221

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

در مراتب دوم و سوم ـ تعیّنات که در حقیقت مراتب دوم و سوم وجود است ـ خداوند با اسما و
صفات االةت خود متجلّی می شود .در این مراتب حقیقت نهایی ،در صور اسماء و صفات
(اعیانثابته) ـ که واقعیّات و حقایق علم الهی هستند و در درجات پایینت ِر هستیشناختی به
فعلیّت میرسند ـ متجلّی میشود .تعیّنات اوّل تا سوم ،درجات و مراتب وحدت هستند .هرکدام
از این مراتب مانند مراتب نخستین ،دارای وجوهِ باطنی و خارجی هستند .در مرحلة وجه
ت فعّال
ی اعیان ثابته ،تعیّنا ِ
خارجیِ مرتبة چهارم (اعیان) فیض مقدّس رخ مینماید .وج ِه باطن ِ
ی وجود مطلق را دارا
ی اعیان ،تمام تجلیّات انفعالی و آفریدگ ِ
همة ممکنات ،و وجه خارج ِ
هستند .مرتبة پنجمِ وجود ،تجلّی و ظهور تفصیلیِ مرتبة چهارم و قلمرو دنیای تجربی و
محسوسات است (ر .ک :همان-12 ،ص.)20
شبستری ـ که از مبلغان نظریههای ابنعربی است ـ ضمن تأثیرپذیری از اندیشة ابن عربی ،به
عوالم پنجگانة« :ذات»« ،صفات»« ،ملکوت» یا «ارواح»« ،مُلک» و «ناسوت» باور دارد .به
تعبیر«الهیجی» از این پنج عالم ،سه عالم داخل «غیب» و دو عالم آخر ،داخل «شهادت» اند.
(الهیجی ،1101 ،ص .)111بر این اساس میگوید:
کدام است آن جهان کو نیست پیدا که یک روزش بد یک سال اینجا
نه ما ال تبصرون آخر شنیدی
همین نبود جهان آخر که دیدی
جهان شهر جابلسا چه نام است؟
بیا بنما که جابلقا کدام است
(شبستری ،پیشین ،ابیات )163-138
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پیش از ابنعربی عرفای متقدّم زمینه را برای بسط و تدوین نظریة وحدت وجود فراهم کرده
بودند ،اما قول به وحدت وجود ،اساس تعالیم عرفانی ابنعربی است و مبتنی بر این فکر است
ی حقیقی تنها از آن ذات حضرت حق ،و وجود حقیقی تنها وجود خداوند است.
که هست ِ
بنابراین ،هر آنچه به صورت ماسویاهلل ظاهر می شود ،چیزی جز جلوه و سایة آن وجود مطلق و
حقیقت متعالی نیست« .أن الممکنات علی أصلها منالعدم ،و لیس وجودٌ إال وجودالحق بصور
أحوال ما ة علیه الممکنات فی أنفسها و أعیانها» (ابنعربی1188 ،ه ق ،ص  .)16به اعتقاد وی
نمی توان به دو وجود جداگانه ،یکی خالق و یکی مخلوق قائل بود ،بلکه فقط باید قائل به وجود
واحدی بود که آن را چون از یک وجه بنگرند ،خلق است و از وجة دیگر حقّ است و بین آن دو
وجه تباین و تغایری ذاتی نیست (ابنعربی ،بی تا ،ج ،1ص .)30در فصوصالحکم (فصّ یوسف)،
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وجود همة عالم را چون خیال میداند « :و اذا کان األمر علی ما قررناه فاعلم انّک خیال و کلّ ما
تدرکه ممّا تقول لیس انا أی جمیع العالم خیال فالموجود الکونی کلّه خیال فی خیال و الوجود
الحقّ انّما اهلل خاصّه» (ابن عربی1188 ،ه ق ،ص .)181
به اعتقاد شبستری نیز ،حقیقتِ وجود ،یک چیز است .نکتة بسیار مهم در نحوة تبیین اندیشة
شبستری از وحدت این است که «فهم وحدت وجود را به حوزة خیال میبرد؛ به گونهای که از
بیان او می توان استنباط کرد که چون کثرات عالم ،خیالی است ،با عبور از الیههای این کثرات
به مدد قوّة خیال است که میتوان به باطن آنها که وحدت حقیقت هستی است راه یافت»
(حکمت-112 ،1101 ،ص.)111
که در وقت بقا عین زوال است
وجود هر دو عالم چون خیال است
(شبستری ،1106بیت )138
اجل چون در رسد در چرخ و انجم
چو موجی برزند گردد جهان طمس
خیــال از پیش برخیــزد به یکبار
تو را قربی شود آن لحظه حاصل
وصال این جایگه رفع خیال است

شود هستی همه در نیستی گم
یقین گردد کأن لم تغن باألمس
نمـــاند غیــر حق در دار دیّار
شوی تو بی تویی با دوست حاصل
خیال از پیش برخیزد وصال است
(همان ،بیت )081-083

« یعنی چون هستی واجب است که به صورت عالم متجلّی و ظاهر است و غیر حق دائما عدم
است .پس هر آینه وجود عالم که میگویند ،نمود بیبود باشد؛ مانند صور خیالی که حقیقتی
ندارند (الهیجی ،1101 ،ص .)118طبق اندیشة ابن عربی نیز ،وجود مطلق که همانند واقعیتی
هستیشناختی در جهان خارج است ،حقیقتی نامکشوف است که آنچنان که شایستهاست
شناسای هیچکس نبودهاست .این وجود مطلق ـ همانطور که در بحث مراتب وجود بیان شد ـ
از طریق نخستین مراتب تجلّی (خودآشکارسازی) بر خود آشکار میشود ،امّا وجود مطلق و ذات
احدیّت ،علیرغم اختفای مطلق ،به حکم «کنتُ کنزاً لم اَعرف فاحببتُ اَن اعرفُ فخلقتُ الخلقَ و
تعرفت الیهم فعرفونی» (ابن عربی ،بی تا ،ج ،2ص ،212 ،112و 122؛ ج ،1ص263؛ ج ،1ص
 .)120میل به آشکار شدن دارد .به اعتقاد ابنعربی جهان هستی تجلیگاه اسمای حسنای
خداوند است .وی معتقد است که نحوة خلقت عالم ،محصول سه حبّ یا اقتضا است .1 :حبّ
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حق نسبت به شناختهشدن؛ یعنی اظهار کماالت نهان خود که به واسطة خلق جهان آشکار
میشود .2.حبّ اسما نسبت به ظهور لوازم آنها (اعیان ثابته) در عالم علم الهی و نیز عین
خارجی . 1 .حبّ اعیان ثابته نسبت به انتقال به عالم خارج ،یعنی خویش را همانطور که در
عالم ثبوتاند در عالم وجود نیز شهود کنند (هروی ،1162 ،ص .)281شیخ محمود شبستری
با اعتقاد به این«حبّ ظهور» می گوید:
چو خود را دید یک شخص معیّن تفکّر کرد تا خود چیستم من؟
زجزوی سوی کلّی یک سفر کرد وز آنجا باز بر عالم گذر کرد
(شبستری ،1106 ،بیت )3-0
همانگونه که علوم و معارف گوناگون (اعم از حسّی و عقلی) دارای مراتب و درجاتی است ،علمِ
شناخت خداوند نیز از مراتبی برخورداراست .از آنجا که موضوع عرفان شناخت خداوند است،
برترین و باالترین نوع شناخت محسوب میشود ،بدونشک ،نیل به واالترین معارف ،مستلزم
بهرهگیری از بهترین و برترین ابزارِ کسبِ معرفت است .از نظر شبستری با عقل در عرصة
بیکران هستی به دنبال ذات واجب بودن همانند آن است که روز روشن با نور شمع در بیابان در
جستجوی خورشید باشیم .شبستری بر پایة یک رشته استداللهای پیوستة علت و معلولی،
اظهار میکند که وجو ِد واجب ،علتالعلل جریان آفرینش است .فرایند استداللی به کلی پیش او
باطل است .امکان معرفت خدا از راه مقولة امکان مقدور نیست؛ بهترین شیوه این است که
استدالل عقلی را رها کند و به وادی عرفان درآید:
درختی گویدت انّی اَنا اهلل
درآ در وادی ایمن که ناگاه
(شبستری ،1106،ص)16
بنابراین از نظر وی ،عقل فلسفی دوراندیش است و این توان را ندارد که حضور حق را در همة
عالم و از همه نزدیکتر در خود ببیند .او خدا را غایب تلقّی میکند و درصدد آن بر میآید که
او را بیابد ،غافل از اینکه خدا از شدت پیدایی ،پنهان است:
حق اندر وی ز پیدایی ست پنهان
جهان جمله فروغ نور حق دان
(همان)
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همین که خدا را غایب میداند و به جستجوی او میپردازد ،از خدا دور میگردد .همین دوری و
از دور اندیشیدن سبب میشود که هر عقلی در مورد خدا به گونهای مغایر با دیگری بیندیشد:
بسی سرگشتگی در پیش دارد
کسی کو دارد عقل دوراندیش دارد
یکی شد فلسفی ،دیگری حلولی
زدور اندیشی عقـــل فضــولی
(همان)
شبستری با استفاده از تمثیل ،عقل فلسفی را همچون چشم خفاش میداند که توان دیدن نور
خورشید را ندارد .بنابراین وی ،برای معرفت حق ،خرد را نیازمند به ابزاری میداند که بتواند به
وسیلة آن به شناخت حق نایل شود .وی تأکید میکند که اگر قرار است فکر ،نقش شهودی
خود را ایفا کند ،باید بر سلوک صوفیانه مبتنی باشد .خرد که عقل است ،تاب و طاقت نور
جمال حضرت ذوالجالل ندارد .چون آن دیده ادراک حق تواند نمود ،دیدة دل است که مسمّی
به بصیرت است .و تا دیدة بصیرت به کحلالجواهر ریاضت ،سلوک ،تزکیة نفس ،تصفیة قلب و
تجلیة روح منوّر نشود ،مشاهدة جمال دوست به طریق شهود نمیتواند نمود و این معنی به
اتفاق ارباب طریقت جز به ارشاد کامل حق بین حقدان حاصل نمیتواند کرد (ر.ک .الهیجی،
 ،1101ص.)66
شیخ محمود در گلشن راز ضمن پرداختن به علوم اکتسابی و مراتب علم حصولی و ناکارآمدی
«خیال» ،بهترین ابزار معرفت خداوند را «دل» (قلب) و برترین راه خداشناسی را ،کشف و شهود
دانسته است .دلی که وی از آن سخن گفتهاست ،دلی است که از کدورات و رذایل پیراسته
شدهباشد ،مدارج و مراتب قوس صعودی را طی کرده و به عوالم غیب و شهادت بینا شدهباشد:
برو از بهر او چشمی دگر جوی
خرد را نیست تاب نور آن روی
که تاب خور ندارد چشم خفاش
رها کن عقل را با حق همی باش
بسان چشم سر در چشمة خور
بود نور خــرد در ذات انــور
تو را حاجت افتد با جسم دیگر
اگر خواة که بینی چشمة خور
(شبستری ،1106 ،ص)13
همین جاست که شبستری «ذوق توحید» را مطرح میکند .ذوق توحید ،همان گرایش به
دیدن وحدت و اتّصال در عالم است که از روش مقید تقلید از خدا حاصل میشود و آن که
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گرفتار کثرت و انفصال است در تقلید از وسائط ،یعنی حواس و عقل باقی مانده و بر اساس
روش مطلق حرکت میکند (حکمت ،1101 ،ص.)111
به تاریکی در است از غیم تقلید
کالمی کو ندارد ذوق توحید
(شبستری ،پیشین ،ص)13
در ادامة همین نحوة تفکّر ،پرسش دوم امیر حسین هروی از شبستری ،در موضوع فکرت است
که در چه چیزی بیندیشیم و از کدام اندیشه بپرهیزم؟ پاسخ کوتاه شیخ این است که:
ولی در ذات حق محض گناه است
در آال فکر کردن شرط راه است
(همان ،ص)10
از آن جا که تفکر ،حرکت از باطل به سوی حق است ،آالء اهلل به معنای نعمتهای خداست.
شیخ محمد الهیجی میگوید« :مراد به «آال» اسما و صفات و افعال الة است که منشأ جمیع
نعمتهای ظاهر و باطنند و افاضة وجود و کماالت بر ذرّات موجودات نمودهاند و به امداد و
وسیلة این آال ،اشیا از نیستی به هستی آمدهاند و هر یک در خور استعداد خود ،اخذ نعم فیض
صوری و معنوی نمودهاند و تفکر در این نعمت شرط راه است» (الهیجی ،پیشین ،ص ) 36بیان
شبستری دربارة تفکر در آال ،و عدم تفکر در ذات حق ،برگرفته از حدیث پیامبر صلواتاهلل علیه
است که فرمودهاند« :تفکروا فی آالءاهلل و التفکروا فی ذاتاهلل» (همان) .ما از تفکر در ذات خدا
منع شده ایم؛ زیرا این گونه تفکر مورد تصدیق قرآن نیست؛ مبدأ تفکر از نظر قرآن ،امر باطل و
مقصد آن حقّ است .از این راه به خدا نزدیک میشویم؛ اما با تفکر بر ذات خدا از او دور می-
شویم؛ زیرا به تعبیر ابن عربی «میان ذات حقّ و ذات خلق مناسبتی برقرار نیست» ( ابن عربی،
1128ق ،ص .)113عارف مراقب و شاهد صفات خداست ،نه ذات او .زیرا در معرفتش نشانی
ضعیف از دو بینی باقی است .چنین آثاری تنها در فناءالفناء که محو کامل در ذات الوهیت
است ،ناپدید میگردد .وحدت ،صفت اصلی خدا و توحید الهی ،اول و آخر صفت عارف است.
ف راستین کسی است که در هیچ یک از منازل و
از نظر شبستری ،آشنا به سرّ وحدت و عار ِ
مواقف دنیوی که منظور از آن تعیّنات هستی مطلق است نایستد و سیر و سلوک خود را به
سوی هستی مطلق ادامه دهد تا بتواند آنها را پشت سر گذارد و با نفی آنها که نفی تجلّیات
اسمایی و صفاتی است به مقام وحدت واصل شود.
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ابن عربی «انسان» را در دو سطح متفاوت مورد مداقّه قرار دادهاست :در یک مرتبه مقصود ابن
عربی از «انسان» ،به معنای «فرد» است .انسانها در این مرتبه از نظر درجات کمالی یکسان
نیستند و به میزان سفر در قوس صعودی و سیر در مراتب استکمالی در مراتب متفاوت جای
میگیرند .این مراتب متناسب با میزان بهرهمندی سالک از تجلّیات خداوند متغیّر است .زیرا
حقیقت (وجود مطلق) در ذات هر فردی مطابق با طبیعت آن ذات ظاهر میشود.
زخود صافی شود چون آتش از دود
مسافر آن بــود کـو بگــــذرد زود
سوی واجب به ترک شین و نقصان
سلوکــش سیـر کشفی دان زامکان
رود تا گــــردد او انسان کامــل
بــه عکس سیـــر اول در منـــازل
(شبستری ،پیشین ،ص)03
ی انسان یعنی «انسانیّت» انسان مطمح نظر است .نظریة انسان کامل؛
در مرتبة دوم ،مرتبة کون ِ
یعنی انسانی هم بر صورت خدا و هم جانِ جهان که نافذ در تمام جهان آفرینش است ،نه تنها
در فتوحات مکیّه بلکه در فصوصالحکم ابنعربی نیز یافت میشود .در فصوصالحکم میخوانیم:
«فسمّی هذا المذکور انسان ًا و خلیفةً ،فأمّا انسانیته فلعموم نشأته و حصرِهِ الحقائقَ کلّها . ...فهو
اإلنسانُ الحادثُ االزلی و النش ء الدائمُ االبدی و الکلمة الفاصلة الجامع ُة ؛ قیا ُم العا َل ِم بوجوده فهو
ش و العالمةِ التی یَختم الملِک علی خزانته»
من العالم کفصِّ الخاتم من الخاتمِ ،و هو محلُّ النق ِ
(ابنعربی ،بیتا ،ج ،2ص  )616به اعتقاد ابن عربی ،عالم بر صورت انسان وجود دارد و انسان بر
صورت عالم .به سبب این تشابه ،خودشناسی انسان برابر است با معرفت وی از عالم (ابن
عربی1188،ه ق ،ص .)116انسان حادث است به جسد ،که نشئة عنصری او مسبوق به عدم
زمانی است؛ و أزلی است به روح و حقیقت که عین او در علم حق ازلی است ،و پیدا شدة دایم
ابدی است از آنکه باقی به بقای موجد خود است در دنیا و آخرت .و «کلمة فاصله» است که
تمیز میکند حقایق را و تفصیل مینماید آنچه را ذات او محتوی است به ظاهر شدن در علم و
عین ،بحسب غلبه بر صفتی در صورتی که مناسب اوست و «کلمة جامعه» است در میان حقایق
الهی کونیه .و نیز جامع است از روی باطن و ظاهر در میان اسماء و مظاهرش« .فتمّ العالم
بوجوده ».پس تمام شد عالم به وجود خارجی این کون جامع ،از آن که روح عالم است وی را و
متصرف در وی ... .و تأخّر نشأت عنصریّ او در وجود عینی خارجی از آن جهت است که چون
او حقیقت متضمن به جمیع کماالت و جامع همة حقایق بود ،واجب شد که همة حقایق پیش
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از وجود او در خارج ایجاد کرده شود تا در حالت تنزالتش بر این حقایق مرور واقع شود ،تا
متّصف گردد به معانی آن حقایق در همه طوری از اطوار روحانیات و سماویات و عنصریات ،تا
غایتی که ظاهر شود در صورت نوعیه و حسیّهاش؛ و معانی نازله را نیز از حضرات اسمائیه چاره
نیست مرور بر این وسایط ،تا غایتی که واصل شود به انسان و تکمیل کند خود را (خوارزمی،
 ،1160ص.)61
همانطور که در نمودار نشان داده شدهاست ،مطابق با اندیشة ابنعربی ،سیرِ فیضِ اقدسِ
الهی تا عالم تجربی یا عالم شهود ـ که پایینترین مرتبة هستی است ـ ادامه پیدا میکند؛ امّا
جایگاه انسان در نظام هستی،
نمودار مراتب و درجات وجود و مرتبه «انسان کامل»
واالتر از سایر مخلوقات است.
انسان (عالم صغیر) به دلیل
آنکه «مظهر اسم اعظم
است ،در جمیعِ اسما ،تجلّی
مینماید ،و از تجلّی او جمیع
مظاهر و اعیان تعیّن پیدا
میکند» (آشتیانی،1138،
ص .)616بنابراین ،انسان به
تنهایی مظهر همة اسما و
صفات خداوند ،و واسطة
فیضرسانی به عال ِم هستی
است .سیر و سفر معنوی و روحانی برای رسیدن به کمال وجودی انسان ،از مجرای عالمِ هستی
و جهان آفرینش میگذرد« .حقایق العالم فیالعلم و العین کلها مظاهر للحقیقة اإلنسانیة التی
هی مظهر لإلسم اهلل ،فارواحها ایضاً کلّها جزئیات الروح األعظم اإلنسانی ،سواء کان روح ًا فلک ّیاً او
عنصریّاً او حیوانیّاً ،و صورها صورتک الحقیقة و لوازمها ،لوازمها .لذلک یسّمی عالمالمفصّل
باإلنسانالکبیر عند اهلاهلل لظهورالحقیقة اإلنسانیة و لوازمها فیه و لهذا االشتمال و ظهور األسرار
اإللهه کلها فیها ،دون غیرها الستحقّتالخالفةِ من بینالحقایق» (همان ،ص.)611
شیخ محمود شبستری از آن رو انسان را عالم صغیر و با ویژگی جامع و کامل یاد میکند که هم
در قوس صعود و هم در قوس نزول حضور دارد:
که هستی صورت عکس مسما
از آن دانستهای تو جمله اسما
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بقا داری نه از خود لیک از آنجا
ی و گویا
سمیعی و بصیر وح ّ
(شبستری ،1106 ،بیت )201-201
و از آنرو که آگاه و بازتاب دهندة اسمای الهه است؛ او را شایستة مسجود بودن مالیک دانسته
است:
مثـالـش در تـن و جـان تو پیـداست
هـر آنچـه در جهـان از زیر و باالسـت
تو او را گشتـه چون جان ،او تو را تن
جهـان چون تسـت یک شخص معین
(همان ،ص)06
چون مرتبة انسانی ،آخرین مرتبة تنزالت است و تمامی مراتب در این مرتبة انسانی مندرج شده
است و حقّ با شهود علمی با تمام اسما و صفات ،خود را در انسان مشاهده کرده است و در آخر
هم در این نشئة انسانی با شهود عینی با تمام کماالت اسمایی و صفاتی مشاهده نموده است.
زیرا که هر کمالی که پنهان بود در این نشئة آخرین انسانی به ظهور رسید و به همین دلیل
انسان در میان مظاهر کونین ،آیینة تمام معانی اسما و صفات حقّ است و چون خالصه و اصل
هستی بحقیقت ،آفرینش انسان است ،جناب شیخ میفرماید:
بدان خود را که تو جان جهانی
تو مغز عالمی زآن در میــــانی
(شبستری ،1106 ،ص)00
مفهوم بیت این نکته را میرساند که انسان به عنوان حقیقت و مغز و زبدة تمام هستی است که
در مرکز عالم است و تمام مظاهر به دور وی میگردند ،زیرا که مرکز و مقصد آفرینش است.
از این پاکیزهتر نـــبود بیانی
جهان انسان شد و انسان جهانی
(همان ،ص)11
ابن عربی در فصوصالحکم (فص آدمی) میگوید« :ألنه تعالی الحافظ به خلقه کما یحفظالختم
الخزائن .فما دام ختم الملک علیها الیجسر أحدعلی فتحها إال باذنه فاستحفظه فی حفظ
الملک .فال یزال العالم محفوظاً مادام فیه هذا األنسان الکامل ».در شرح نظر ابن عربی آمدهاست:
در تعلیل خلیفه بودن انسان کامل میکند که مَلِک چون خواهد که در حالت غیبت خویش
حفظ خزانة خود کند ،ختم بر آن خزانه نهد تا هیچ احدی در او تصرّف نتواند کرد ،و خزانه
محفوظ ماند ،و این مهر محافظت خزانه کند نه به اصالت . ...و معنی حفظ او عالم را آن است
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ل او ،بر عالم
که حق تعالی در آینة دل این کامل تجلّی میکند و عکس انوارِ تجلیّات از آینة د ِ
فایض میگردد و به وصول آن فیض باقی میماند و تا این کامل در عالم باقی است ،استمداد
میکند از حق تجلیات ذاتی و رحمت رحمانیت و رحیمیت را به واسطة اسما و صفاتی که این
موجودات مظاهر و محل استوای اوست .پس عالم بدین استمداد و فیضان تجلیات محفوظ می-
ماند مادام که در وی این انسان کامل هست .پس هیچ احدی از حقایق عالم و ارواح بر فتح
خزاین الة ه تجاسر نتواند نمود و تصرّف در وی تواند کرد ،مگر به اذن این کامل که او صاحب
اسم اعظم و رابطة تربیت عالم است .پس هیچ معنیای از معانی از باطن به ظاهر بیرون نیاید
مگر به حکم او ،و هیچ چیز از ظاهر به باطن نرسد مگر به امر او ،اگرچه این کامل در حالت
غلبة بشرّیّت نداند؛ الجرم او برزخ است در میان بحرین .و قول او سبحانه میفرماید« :مرج
البحرین یلتقیان بینهما برزخ الیبغیان» اشارت است بدین» (خوارزمی ،1160 ،ص.)31
مثال انسان کامل جهت فعلیت و صورت ،تمامیت عالم وجود است و عالم نیز بدون انسان کامل،
ناقص و بالقوه ،بلکه معدوم صرف است .عالم وجود نسبت به مبدأ تحصیل که مقام کلی والیت
مطلق باشد ،در حکم فرع انسان کامل است .به همین دلیل ،عالم خالی از حجّت کامل و ولی
تام الوجود نیست (کبیر ،1100 ،ص .)16چنانکه شبستری میگوید:
خلیفه گردد از اوالد آدم
شود او مقتدای هر دو عالم
(شبستری ،1106 ،ص)68
چون انسان کامل ،دل عالم است ،شیخ میفرمایدکه :ای انسان ،تو را ربع شمالی از آن جهت
مسکن گشته است که تو دل عالم هستی و دل در طرف چپ قرار دارد ؛ یعنی چنانکه خالصة
انسان دل است و محل حقایق و معارف الة است ،خالصة عالم ،نیز انسان است که معرفت
حقیقی از او حاصل میشود.
که دل در جانب چپ باشد زتن
تو را ربع شمالی گشت مسکن
(همان)
شیخ محمود ،خاتم پیامبران را نقطة پایان والیت و مظهر انسان کامل معرفی میکند که با
ظهور او جمیع اسرار و حقایق الة آشکار میشود:
بدو یابد تماتی دور عالم
ظهور کل او باشد به خاتم
(همان ،ص)68
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بعد از آن که اعیان ثابته ممکنات ،از تجلّی حقیقت انسان کامل در مقام علم حضرت واحدیت
ظهور پیدا نماید ،قهراً منشأ ظهور و علت بروز و تحقّق خارجی اعیان ،حقیقت محمّدی خواهد
بود و اسم اعظم و اهلل از باب اتحاد ظاهر و مظهر ،از عین ثابت انسان کامل ،متجلّی در جمیع
موجودات میشود (آشتیانی ،پیشین ،ص .)611حقیقت محمّدی اوّلین حقیقت ظاهر ،موجود
نخستین ،مبدأ ظهور عالم و به عبارتی دیگر اولین تعیّنی است که ذات احدیّت پیش از هر
تعیّنی با آن تعیّن یافته است .از دیدگاه ابنعربی حقیقت محمّدی صورت اعظم و جامع الهی
است .مربّی تمام اعیان و مظاهر مربوط به شئون انسان کامل است و تمام عوالم اجسام و ارواح
را شامل میگردد و به عنوان قطب و مرکز عالم است .شیخ محمود شبستری در گلشنراز به
حقیقت محمّدیه اشاره میکند و میفرماید:
دریــن دور ،اوّل آمـد عیـن آخـر
احـد در میـم احمـد گشته ظاهر
جهانی اندر آن یک میم غرق است
از احمد تا احد یک میم فرق است
(شبستری ،پیشین ،ص )12
 -3-3وحدت شخصی وجود در دیدگاه ابن عربی و گلشن راز

بحث وحدت شخصی وجود نیز ،با مبحث «تجلّی» در دیدگاه ابن عربی ارتباط تنگاتنگی دارد.
به اعتقاد وی« ،فیض مقدّس» یعنی اعیان ثابتهای که «فیض اقدس» به وجود میآورد ،تکوین
آن با ترکِ وجودی معقوالت و ورود آنها به اعیان مشهود متحقّق میشود که همان تحقّقِ عالم
شهادت است» (توشیهیکو ،1100 ،ص .)228مطابق با رویکرد هستیشناسانة ابنعربی ،تجلّی
موجب میشود ،مرتبه ای از هستی از مراتب باالتر از خود ،به فیض ظهور نایل شود .در اینجا
تجلّی نقش مهمّی در انبساط و تفصیلِ وجود بر عهدهدارد« .فمن تجلی الغیب یعطی االستعداد
الذی یکون علیهالقلب و هو التجلیالذاتیالذی الغیب حقیقة و هو الهویة التی یستحقها بقوله عن
نفسه «هو» فال یزال «هو» له دائم ًا أبداً .فأذا حصل له ـ أعنی للقلب ـ هذا اإلستعداد ،تجلی له
التجلّیالشهودی فی الشهادة فرآه فظهر بصورة ما تجلی له کما ذکرناه .فهو تعالی أعطاه
اإلستعداد بقوله «أعطی کل شیء خلقه» (ابن عربی 1188 ،ه.ق ،ص.)128
ال میگوید ما یک وجود مطلق داریم که تقیّد نمیپذیرد و آن واجبالوجود است
ابنعربی مجم ً
و یک عدم مطلق داریم ...در فاصلة میان وجود محض و عدم محض چیزی داریم به نام امکان،
که هم پذیرای عدم است و هم پذیرای وجود .امکان· برزخی است میان وجود و عدم که ما آن
را «عالم» مینامیم .عالم به یک اعتبار اصالً امری موهوم است و میتوان آن را نادیدهگرفت ،اما
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به اعتبار دیگر وجود دارد ،حتّی واجب الوجود است ،یعنی نمیتواند که نباشد ،چه عالم سایة
وجود محض است و سایه از صاحب سایه تبعیّت میکند .از اینرو با نگرش هستیشناسانه می-
گوید« :سبحانَ مَن اَظهَراألشیاءَ وَ هُوَ عَینُها» (ابنعربی ،1106 ،ص )38-61بر این اساس،
موجودات از فراترین تا فروترین ،مراتبی از وجود را دارا هستند و وجد حق در تمام کائنات
ساری و جاری است« .ولوال سریان الحق فیالموجودات بالصورة ما کان للعالم وجود کما أنه لوال
تلک الحقائق المعقولةالکلیة ما ظهر حک ٌم فیالموجودات العینیّة و من هذهالحقیقة کان اإلفتقار
من العالم إالی الحق فی وجوده»( .ابن عربی1188 ،ه.ق ،ص  )00ابن عربی میگوید :کسی که
خدا چشمش را گشوده باشد او را در هر چیز یا عین هر شیء میبیند و به واسطة آن انوار است
که میتواند حق را به صورت و حقیقت هرچیز در نفساألمر ببیند .عارف در هنگام سیر و
سلوک عارفانه خود مقاماتی را طی میکند و احوالی خاص بر او عارض میشود که بسیار
لطیفتر از عالم مادی ماست .زیرا هم سنخ عالم ملکوت گشته و به کشف شهود رسیده و
حجابهای مادی را کنار زده و حقیقت لطیف اشیا و موجودات عالم هستی رسیده است« .ثم
بو
رفع الحجاب بینه و بین عبده فرآه فی صورة معتقدة ،فهو عین اعتقاده .فال یَشهَد القل ُ
الالعینُ أبداً اال صورة معتقدة فی الحق»( .همان ،ص)121
آنچه دغدغة انبیاء و اولیای الهی بوده تا چشم بصیرت آدمی را بینا نماید و هدایت را از ضاللت
جدا نموده و بشر را به آبشخور حقیقی عالم هستی برساند ،تا بداند که در این عمر کوتاه خود
به دنبال چه گمشده ای بگردد و با چه چیزی آرام گیرد و از چه بگریزد .این است که حضرت
حقّ ،ابتدا این معرفت و شهود را به انبیا چشانده و چنانکه به ابراهیم (ع) فرمود« :نری ابراهیم
ت واالرض» ،یعنی به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را نشان دادیم .و محمّد
ملکوتُ السماوا ِ
(ص) از خدا خواست که اشیاء را همانگونه که هستند بشناسد...و آنگاه اولیای الهی به این
معرفت و شهود رسیدند و آنچه را که چشیدند برای ما نقل نمودند تا آنکه اهل دل است و
گمشدهای دارد ،از این دریای معرفت قطرهای چشیده و مستی نماید (مظاهری ،1111 ،ص.)3
«هر شی ء از روی صورت هالک است و از روی معنی باقی ،چه از وجه معنی آن
وجه ظهور حق است که :و یَبقی وَج ُه ربِّک ،ای دوست چون دانستی که معنی و
حقیقت اشیا وجه اوست ،أرِنا األشیا َء کما هی ،می گوی تا عیان بینی که:
ففی کلّ شی ءٍ لَ ُه آیة

ل علی انّه واحــدٌ»
تد ُّ
(عراقی ،1101 ،ص)116
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شیخ محمود شبستری به تأسّی از ابنعربی ،در مواضع مختلف از گلشن راز ،به انحای مختلف،
تجلیّات خداوند را مورد تأکید قرار دادهاست و جهان و هرچه را که در اوست ،زیبا به تصویر
کشیده است .وی معتقد است که از تمام اجزای هستی ،راهی به سوی خالق و هستی مطلق
وجود دارد .در اندیشة ابنعربی و شیخ محمود شبستری ،انسان به عنوان اشرف مخلوقات ،خارج
از چرخة جهان آفرینش و تافتة جدا بافته از عالم هستی نیست .فیضِ وجودبخشیِ خداوند در
شکل کامل خود ،در انسان کامل متجلّی شدهاست« .او (انسان کامل) در تمام مراتب نزول به
همان طریقی که اشعه از نور جدا میشود و در همة مراتب صعود ،آگاهانه حضور یافته و عقل
انسان ،دوباره به معرفت الهی میپیوندد .او هم جزء و هم کل ،هم کثرت و هم وحدت ،هم
صغیر و هم کبیر و هر چیزی و همه است ،همانطور که او(انسان) به دور خدا میگردد ،جهان
به دور او (انسان) میچرخد( ».چیتیک ،1118 ،ص)18
ابن عربی و شارحان و مبلّغان اندیشة وی ،رابطة خدا و هستی را ،رابطة ظاهر و مظهر میدانند
که به موجب آن همة آنچه در جهان آفرینش وجود یافتهاست ،تجلیّات حق هستند .از آن
جمله «قیصری» ( ،1211ص  ،)68مؤیدالدین جندی ( ،1161ص  )112صدور کثیر از واحد ،یا
ظهور عدد واحد به صورت اعداد مختلف را مثالی کامل برای ظهور حق در مظاهر خویش ذکر
کردهاند .بنابراین ،جهانبینی و معرفتی که عالم آفرینش را در پرتو تجلّی تبیین میکند ،جهان
بینی و معرفت وحدتگرایانه است که شبستری نیز ،دارای چنین جهانبینی و معرفتی است و
برای بیان این مفهوم از تمثیل «بخار»« ،دریا»« ،قطره»« ،ابر»« ،باران» و ...استفاده کردهاست:
که او بی هستی آمد عین نقصــان
نـظـر کـآن در حقیآـقت سـوی امـکان
تعیّــن امـآـور اعتبــآـاری اسـآـت
وجــود اندر کمال خویش ساری است
عدد بسـیار و یک چیـز است معـدود
امــور اعتبــاری نیســـت مـوجــود
چــو دریـایی اسـت وحدت لیک پرخون کــزو خیــزد هـزاران مـوج مجنــون
چـــگونه یافـت چنــدین شــکل و اســما
نگـــر تـا قـطــرة بـاران ز دریــا
نبـــات و جـــانور انســــان کامــل
بخــــار و ابـــر و بـاران و نـــم و گــل
همـــه یـک قطـــره بــود آخــر در اوّل کــزو شــد این همـــه اشیــا ممثّــل
(شبستری ،1106 ،ص)102 -081
شبستری در بخش پایانیِ پاسخ به سؤال پانزدهم و در پاسخ به سؤال شانزدهم به طور خاص ،به
مبحث وحدت شخصی وجود پرداختهاست .وی مانند ابن عربی ،وجود کثرات و ممکنات و
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محدثات را نمودی بیبود معرّفی کردهاست .بر این اساس برای عدم ،تصوّر تعدّد و کثرتِ وجود
را مردود میداند .شبستری ،تنوّع و تعدّد و اختالف صوری در محدثات نشانة ممکنات دانسته،
سپس اختالف موجود در ممکنات را ـ که باعث فرد شدن و تمایز موجودات از هم شدهاست ـ
نشان و شاهدی بر وحدانیّت حق تلقّی کردهاست.
همـه کثـرت ز نسبـت گشـت پیـدا
عـدم ماننــد هستــی بـود یکتـا
ظــهور اختـال ف و کثـرت شـان شــده پیـدا ز بـوقلمـون امکان
بــه وحــدانیّــت حـق گشـت شـاهد
وجــود هـریـکی چــون بــود واحــد
(شبستری ،پیشین ،ابیات )311-310
مطابق با نظر ابن عربی ،هر آن چه در جهان هستی است ،یکی از مظاهر اسمای الهی است که
بیواسطه از وجود مطلق ظاهر میشود .در فصوصالحکم ،این اندیشه با تمثیل «سایه با صاحب
سایه» تبیین شدهاست« :اعلم ان المقول علیه سویالحق أو مسمّی العالم کالظّل للشّخص».
(ابن عربی1188 ،ه ق ،ص  )181شیخ محمود شبستری به تأسّی از ابن عربی جهان هستی را
پرتوی از نور مطلق معرّفی کردهاست .وی در ادامة همین مضمون ،تمام پدیدههای هستی ،اعم
از زلف و خط و خال و ابرو را بازتاب تجلّیات جمالی و جاللی خداوند دانسته و معتقد است
رحمت خداوند بر قهر و غضب شان سبقت دارد .مطابق با نظر ابن عربی( ،1188ص  )133و
نظر شارحان (کاشانی1121 ،ه ق ،ص 222؛ قیصری ،1211 ،ص  )181رحمت برای خداوند
ذاتی است و وجود ،نخستین فیض و رحمت عام اوست که به همه اشیای واسع است.
چو عکسی ز آفتاب آن جهان است
هر آن چیزی که در عالم عیان است
که هر چیزی به جای خویش نیکوست
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست
رخ و زلف آن معانی را مثال است
تجلی گه جمال و گه جالل است
رخ و زلف بتان را زان دو بهر است...
صفات حق تعالی لطف و قهر است
که محسوسات از آن عالم چو سایه است که این چون طفل و آن مانند دایه است
(شبستری ،پیشین ،ص )310-326
 -4نتیجهگیری

ی هستی شناختی ابن عربی در گلشن راز شیخ محمود شبستری در
مطالعه در بازتاب جهان بین ِ
سه محور اساسی (خدا ،انسان ،و جهان) نشان داد که:
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 .1غالب مباحث مثنوی گلشن راز از جمله؛ خداشناسی ،خودشناسی و هستیشناسی با در نظر-
گرفتن اندیشة وحدت وجود تبیین شده است .به اعتقاد ابن عربی و شیخ محمود شبستری،
ک از هم نیست .شناخت هستی راهی برای رسیدن
معرفت انسان ،هستی و خداوند جدا و منف ّ
به معرفتِ شریفترین مخلوق هستی(انسان) است.
 .2معرفت از درون سالک الیاهلل شروع میشود ،و خودشناسی اساسیترین رکن در نیل به
معرفت است ،اما مطابق با رویکرد هستیشناسانة ابن عربی و به تبع آن طرز تلقّی شیخ محمود
ت سالک ،به مرتبة وجودی او بستگی دارد و ضمن آن که معرفت خداوند
شبستری ،میزان معرف ِ
با معرفت هستی پیوند میخورد ،جایگاه هر انسانی نیز ،با مرتبة وجودی او در نظام هستی
ارتباط معناداری پیدا میکند .سالک با تکیه به سه روش کشفی ،عقلی ،و نقلی مراتب معرفت را
طی میکند ،ضمن آنکه خودشناسی در رأس همة شناختها است و مبتنی بر این باور است
که :خود را بشناس تا خدای را بشناسی.
 .1انسان (عالم صغیر) به تنهایی مظهر همة اسماء و صفات خداوند ،و واسطة فیضرسانی به
عالمِ هستی است .تمام هستی پرتوی از نور مطلق است و هر موجودی بسته به استعداد خویش
و مرتبه ای که در هستی دارد ،از منشأ نور (معرفت) بهره مند است .ضمن آن که معرفت خداوند
ت شریفترین
با معرفت هستی پیوند میخورد؛ شناخت هستی راهی برای رسیدن به معرف ِ
مخلوق هستی(انسان) نیز است .سیر و سفر معنوی و روحانی برای رسیدن به کمال وجودی
انسان ،از مجرای عالمِ هستی و جهان آفرینش میگذرد.
 .1در این اثر(گلشن راز ) را ِه دل و کشف و شهود را مورد بهترین راه نیل به معرفت است ،اما از
تمام اجزا و عناصر جهان آفرینش نیز ،راهی به سوی معرفت خداوند ترسیم شدهاست .هدف
سالک رسیدن به بینش واقعی است تا بتواند عالوه بر رسیدن به حقیقت وجودی خویش ،نسبت
به حقایق و ماهیت اشیا نیز معرفت پیدا کند .از اینرو هدف سالک و عارف ،رسیدن به اتّحاد
ظاهر و مظهر و نگرشی کلگرایانه به تمام اجزا و عناصر هستی است.
 .0شیخ محمود ،مانند دیگر عارفان ،از معرفت ذات خداوند اظهار عجز کرده و حیرانی و
سرگشتگی را ،آخرین مرتبة سیر و سلوک در نشئة عبودی ،و واالترین درجة معرفت قلمداد
کرده اند .زیرا معتقدند :تقدّم و تأخّر ذاتی بین ذات خداوند و تجلّیّات و تفرّدات او وجود دارد و
ت تفرّدات ،مانع از شناخت ذات احدیّت است.
ت خداوند و محدودیّ ِ
مطلقیّ ِ

211

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

منابع و مآخذ

 آشتیانی ،سیدجالل الدین ( ،)1138شرح مقدّمه قیصری بر فصوصالحکم ،چاپ سوم،تهران ،امیرکبیر.
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 العطّاس ،سیّد محمّد نقیب ،)1130( ،مراتب و درجات وجود ،ترجمه :سیّدجاللالدینمجتبوی ،تهران ،مؤسّسة مطالعات اسالمی دانشگاه تهران -ایران و مؤسّسة بینالمللی
اندیشه و تمدّن اسالمی کواالالمپور -مالزی.
 توشیهیکو ،ایزوتسو ،)1100( ،مفاتیحالفصوص محیالدین ابن عربی (بررسی مفاهیم کلیدیفصوصالحکم) ،ترجمه و تحقیق :حسین مریدی ،کرمانشاه ،دانشگاه رازی.
 جندی ،مؤیدالدین ،)1161( ،شرح فصوصالحکم ،مشهد ،چاپ جاللالدین آشتیانی. چیتیک ،ویلیام ،)1118( ،طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابنعربی ،ترجمه مهدی نجفی-افرا ،چاپ دوم ،تهران ،جامی.
 حکمت ،نصراهلل ( ،)1101متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری ،چاپ دوم ،تهران،مؤسسة تألیف ،ترجمه و نشر هنری «متن».
 خوارزمی ،تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی ( ،)1160شرح فصوصالحکم شیخ محیالدین بن عربی ،به اهتمام :نجیب مایل هروی ،ج  ،1چاپ دوم ،تهران :مولی.
 شبستری ،محمود ( ،)1106گلشن راز ،مقدّمه و تصحیح :کاظم محمدی ،کرج ،انتشاراتنجم کبری.
 عراقی ،فخرالدّین ( ،)1101لمعات ،مقدّمه و تصحیح :محمّد خواجوی ،تهران ،مولی. قشیری ،ابوالقاسم ( ،)1100ترجمة رسالة قشیریه ،ترجمه :ابوعلی حسنبن احمد عثمانی،با تصحیحات و استدراکات :بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،علمی و فرهنگی.
 قیصری ،داوودبن محمود (1211ق) ،شرح فصوصالحکم ،تهران.1116( --------ق) ،خصـوصالکلم فی معانیالفصوصالحکم ،قم.
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کاشانی ،عبدالرّزاق ( ،)1101اصطالحات الصوفیة ،تصحیح و مقدّمه و تعلیقات :مجید
هادیزاده ،تهران ،حکمت.
کاشانی ،عزّالدین محمّد (1121ق) ،شرح فصوصالحکم ،مصر.
کبیر ،یحیی ( ،)1100بنیاد عرفان برتر ،قم ،بوستان کتاب.
الهیجی ،شمسالدین ( ،)1101مفاتیحاإلعجاز فی شرح گلشن راز ،مقدمه ،تصحیح و
تعلیقات :محمدرضا برزگرخالقی ،عفت کرباسی ،چاپ نهم ،تهران ،زوّار.
لویزن ،لئونارد ( ،)1131فراسوی کفر و ایمان ،ترجمه :مجدالدین کیوانی ،چاپ سوم،
تهران ،مرکز.
مجلسی ،عالمهمحمّدباقر ( 1181ق ،).بحاراالنوار  118( ،جلدی) ،جلد  0و  ،31بیروت،
داراحیاء التراثالعربی.
مظاهری ،عبدالرضا ( ،)1111اشاراتی عرفانی ،تهران ،انتشارات علم.
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)1111کشفاالسرار و عدةاالبرار ،به کوشش :علیاصغر
حکمت ،تهران ،امیرکبیر.

211

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

