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(تاریخ دریافت مقاله 93/5/14 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)93/11/8 :

چکیده

در تحلیل و بررسی جوهرۀ عرفان ابنعربی ،سرّ یا راز یکی از مضامین کلیدی محسوب
می شود .سرّ ،یکی از لطایف الهی است که خداوند آن را در ذات موجـودات بـه ودیعـه
گذارده است و مربوط به طور ورای عقـل مـی باشـد .در اندیشـ ایـن عـار ،،خداونـد
به عنوان یکی از انواع راز میتواند مدرَک عار ،قرار گیـرد .البتـه ادراک اسـرار ،متعلـ
شهود و ایمان است و در طور و تور عقل قرار نمیگیرد .تنگنای زبان متعار ،برای بیان
تجارب عرفانی عار ،در این وادی ،زمین تناقضگویی ،شطح و بیـان رمـزواره را بـرای
عار ،مهیا می کند .ابنعربی ،روش بیان اسرار را زبان تمثیل ،استعاره و رمز مـیدانـد،
ولیکن شطح را رعونت نفس میداند که ناشی از نقصان سلوک است و آن را ابزار بـروز
اسرار بهشمار نمیآورد .رابط راز و سرّ با مقولههایی از قبیل حیرت و مصادی اسرار از
دیگر مباحث قابل تأمل در این مقاله است.

کلیدواژهها :ابنعربی ،حیرت ،راز ،رازداری ،رمز ،سرّ ،شطح.
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مقدمه

«راز» یکی از مهمترین وجوه و ارکان اندیش عرفانی است که همیشه مطمح نظر سـالکان
طریقت الهی بوده است .سالک وصال ح در طی منازل و مراحل سلوک عرفانی خویش
به منزلی میرسد که پای عقل در آن لنگ می زند و قلب او به نوری روشن می شـود کـه
محرومان از حقیقت هرگز آن را نیافتهاند و توش گران سنگی به او داده می شـود کـه آن
را اسرار می نامند .اما اینکه راز و مصادی آن چیست؟ و اینکـه گذشـتگان کـدام امـور را
رازآمیز تلقی میکردند؟ همواره مورد تأمل و توجه عارفان است .در میـان گذشـتگان مـا
مهمترین مصادی «راز» عبارت بودند از :مبدأ و نقط آغاز امـور ،غایـت و منتهـای امـور،
امور پشت پرده (خواه پشت پردۀ طبیعت و خواه پشت پردۀ غفلت) ،نفع و ضرر نهانی که
در وقایع عالم و رفتار آدمیان وجـود دارد ،امـور بـیچـون و بـیکیـف (نظیـر خداونـد)،
قضاوقدر الهی ،نعـل وارونـه و لعـب باژگونـه ای کـه در رویـدادهای عـالم جـاری اسـت،
شیرینی هایی که در تلخی ها پوشیده شده اند ،مکانیسم های خفی و پنهـانی کـه در عـالم
درکارند (نظیر دعا ،نذر و امثال آن ها) ،اموری که آشکارشـدنشـان نظـام عـالم را بـرهم
می زند و غفلت ها را میشکند .مهمترین نوع «راز» نزد گذشتگان ،رازهای دینی و عرفـانی
است  ،9ص .11-6با نظر در مراحل سلوک عرفانی درمی یابیم که سالک باید مراحلـی
از سلوک را بهپیماید تا الی شنیدن اسرار شود .ابنعربی از جمل قهرمانان عرص عرفان
نظری و عملی است که در سراسر آثار خود بهگونـه ای رازآلـود ،بـه مقولـ «راز» عارفانـه
پرداخته است .هد ،نگارندگان این نوشتار ،تحلیل و واکاوی راز با تکیـه بـر آرای محـی
الدین است.
تبیین ماهیت راز و سرّ

در ورود به هر دانش ،تعریفی مناسب از مسائل ،راه را برای متعلمان آن علـم بـاز و افـ
جدیدی فراروی آن ها میگشاید .بههمین دلیل ،سزاوار است چیستی مقوله راز و سـرّ بـا
نظر اجمالی به برخی از آثار عارفان از جمله ابنعربی روشن شود .شایان ذکر اینکه ،ارائ
تعریف حقیقی برای اینگونه امور بسیار مشکل است و بسیاری از تعاریف ،شـر االسـمی
بیش نیستند .راز و سرّ در لغت هردو یک معنا دارند و آن بـه معنـای پوشـیده و پنهـان
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است و در اصطالحات عرفانی ،تعـاریف متعـددی از آن ارائـه شـده اسـت .از جملـه« :راز
ارتباطى است که بـین عـالم ملـک و عـالم ملکـوت اسـتوار اسـت»  ،11ص« .46سـرّ،
لطیفه ای از لطایف روحانی است که محل مشاهده است ،همچنانکه رو  ،لطیفه ای است
محل محبت و دل ،لطیفه ای است محل معرفت»  ،15ص 69و نیز «سـرّ ،حـالی اسـت
مستور میان بنده و خدا که غیری بر آن اطالع ندارد» [همان] .تفسیر دیگری هـم از سـرّ
ارائه داده اند« :سرّ معنی لطیف است مکنون در صمیم رو  ،و عقل را تفسیر آن متعذر ،یا
در سودای دل ،و زبان را از تعبیر آن متعسر»  ،15ص .70در اینجا سرّ معنـای لطیفـی
است که هم در رو نهاده شده و عقل مأمور به تفسیر حقـای آن اسـت و هـم معنـایی
است که در «سویدای دل» قرار دارد و زبان عهدهدار تعبیر آن است .ابنعربی نیز همچون
دیگر عارفان ،به تعریفی از سرّ پرداخته و اسرار را لطایف الهی میداند که خداونـد آن هـا
را در ذات موجودات به ودیعه گذارده و هر موجودی با آن لطیفـه -کـه آن لطیفـه اصـل
موجودات از کمال ح تعالی است -بهسوی پروردگارش باز می گردد و آن ،حاکم بـر رو
و قلب انسان است .ابنعربـی دلیـل ایـن ادعـای عارفـان را کـه گفتـه انـد «بـین بنـده و
پروردگارش رازی است که نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسلی بر آن راز آگـاهی نـدارد»،
ناشی از این خاصیت راز مـیدانـد کـه هـر موجـودی از موجـودات لبریـز از خصـای و
ویژگی هایی است که در آن موجود به ودیعت و امانت گذاشته شـده اسـت؛ بنـابراین ،در
هیچ موجودی زیاده ای که در غیرش نباشد نیست .پس ،هرکس بهاندازه ای کـه خداونـد
در نهاد او قرار داده ،برخوردار می شود ،مگر آنکه سرّ بعضی از اشخاص ،ذاتی اسـت و بـه
همین جهت ،تمام اسرار موجودات در حکم به او بازمیگردد بهجهـت ضـرورت بازگشـت
صفات به ذات .لذا کسیکه واجد سرّ ذاتی است ،تمام آنچه را که وجود حـاوی آن اسـت
بهگون اجمال و تفصیل ،فرامیگیرد  ،1ص.633
انواع و مراتب سرّ و راز
در اندیش ابنعربی ،سرّ دارای سه مرتبه است :سرّ علم ،سرّ حال و سرّ حقیقت.
 .1سرّ علم :عبارت است از حقیقت علم به هللا و نه اسمای دیگـر خداونـد ،زیـرا سـرّ
علم به هللا حکم به جمع اضداد در یک عین از جهات واحد است ،همینطـور آنچـه کـه
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دارای ضد است ،به عینه ضدش به او منسوب است .مراد ابنعربی از جمع اضـداد بـودن
در عین حکم واحد اشاره به جامعیت اسم هللا است بدین معنا که هللا با وجود جامعیـت
نسبت به هم اسمای متقابل در حکم متقابل و متضـاد نیسـت ،بلکـه حکـم واحـد دارد.
همین نکته آن را در عداد بزرگترین اسرار مینشاند کـه هـرکس شایسـتگی درک آن را
ندارد .ابنعربی متذکر می شود که به این سرّ ،وقو ،و آگاهی نمی یابد مگر کسی کـه آن
را در نفس خود یافته و به آن متصف شده باشد.
 .2سرّ حال :وقتی ح تعالی ،گوش ،چشم و علم انسان شد و خود را به او شناسـاند و
او را دلیل و عالمتی بر خودش قرار داد ،سرّ حال حاصل میشود .ابنعربی نمون این نوع
از سرّ را در حضرت عیسی (ع) میداند که بـهواسـط سـرّ حـال در صـورتی کـه از گـل
ساخته بود ،دمید و پرنده شد و حضرت ابراهیم (ع) بهواسطه سرّ علم ،پرندههارا فراخواند
و بهشتاب نزدش آمدند .پس اگر اذن و فرمان الهی عامل در نفخ و دمش باشـد ،آن سـرّ
حال است؛ و اگر «فتکون :در دم وجود یافت» (المائده )110/عامل در آن باشد ،سـرّ علـم
است و این امر را جز صاحبش که حضرت عیسی (ع) است ،نمیداند.
از نظر ابنعربی ،سرّ علم از سرّ حال تمامتر و کاملتر است؛ زیرا سـرّ علـم مخصـوص
خداوند بوده و همان علمی است که حضرت ابراهیم (ع) ،به آن تکیه داشت ،او کاری جز
اینکه پرندگان را فراخواند ،انجام نداد و نفخی را ندمید .سرّ علم نظیر این فرمـودۀ الهـی
است که « :انما قولنا لشیء إذا أردناه أن یقول له کـن فیکـون :وقتـی کـه اراده چیـزی را
کردیم ،به آن میگوییم باش ،در دم وجود مییابد» (یس )82/درحـالیکـه سـرّ حـال ،از
اوصا ،ح تعالی نیست ،بلکه از اوصا ،مخلوقـات اسـت .بنـابراین سـرّ علـم ،تمـامتـر و
حکمش فراگیرتر است .حال ،از جمله معلومات علم و تحت احاطه علم است .دلیلـی کـه
ابنعربی بر تمامتر بودن سرّ علم بر سرّ حال بیان میکند این است ،اگر حـال تمـامتـر از
علم بود ،باید ح تعالی در آنجـا کـه مـیفرمایـد« :ربّ زدنـی علمـا :مـرا دانـش افـزای»
(طه )114/پیامبرش را به امری که ناق است ،امر کرده باشد ،درحالیکـه محـال اسـت
ح تعالی ،او را به امری اتم توصیف نکرده باشد .پس ،شر ،و برتری جز بـرای سـرّ علـم
نیست  ،1ص.478
 .3سرّحقیقت :این است که سالک بداند که علم ،امری زائد بر ذات عالِم نیست و اینکـه
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اشیاء را به ذات اشیاء شناسد ،نه به چیزی مغـایر بـا ذات آن هـا و یـا زائـد بـر ذات آن هـا؛
بنابراین ،سرّ حقیقت اقتضاء می کند که عین و حکم مختلف باشند؛ فرقش با سـرّ حـال در
این است که در سرّ حال ممکن اسـت تلبیسـاتی دسـت دهـد و سـالک بـه «أنـا الحـ » و
«سبحانی» و «أنا من اهوی و من اهوی أنا» گفتن افتد ،ولی در سـرّ حقیقـت ایـن تلبیسـات
وجود ندارد .اما سرّ علم به خال ،سرّ حقیقـت کـه در آن فـر بـین عـالم ،معلـوم و علـم
برداشته میشود ،فر گذارنده بین عالم و علم است .اما به سرّ علم ،سالک فرا میگیرد کـه
در واقع چشم ،گوش و پای اوست و از آنجا به سرّ حال میرسد  ،1ص.479
ادراک راز در عین راز بودن
یکی از مسائل مطر پیرامون مقول راز این است که آیا بـه راسـتی آنچـه بـا عنـوان راز
مطر میشود ،اصال قابل ادراک نیست؟ اگر جواب این سؤال مثبت باشد ،ناخودآگاه باب
خداشناسی بسته میشود ،زیرا در نظر برخی از عارفان نظیر ابنعربی ،سـرحلق رازهـای
این عالم خداوند است و بلکه او سرّاالسرار است ،تمام رازها از او سرچشمه میگیرند .اگر
در این عالم خداوند نبود ،راز هم نبود و رازآلو بودن این جهان به این دلیل اسـت کـه در
این عالم خدایی وجود دارد .به تعبیر دقی تر ،رازآلود بودن جهان به این دلیل اسـت کـه
عالوه بر طبیعت ،ماورای طبیعتی هم ممزوج و درآمیخته با آن وجود دارد و هم هستی
عمقا ،ذاتا و وجودا متکی به خداوندی است که هم نهان است و هم آشکار ،و عقـل را در
کشف احوال این عالم در حیرت و تشویش افکنده اسـت .اگـر ایـن خصـایل عـالم زدوده
شود ،رازی در جهان باقی نخواهد ماند.
ابنعربی نخست خداوند را سرچشم اسرار هستی می داند و قول سهلبن عبـدهللا را
می آورد که «إن للربوبیه سرّا لو ظهر لبطلت العلم :بـرای ربوبیـت ،سـرّی اسـت کـه اگـر
آشکار شود ،علم باطل میگردد» بنابراین ،اگر سرّ ح تعالی آشکار شود ،اختصاص باطـل
می شود و نبوت ،اختصاص است .پس با بطالن اختصاص ،نبوت باطـل مـی شـود و حکـم
علم نیز از آن حیث که صفت ذات است ،باطل خواهد شد .ابـنعربـی متـذکر مـی شـود،
ربویت در سخن این عار ،،ربوبیت ذاتی است که با اسـما و صـفاتی پوشـیده شـده کـه
دارای ربوبیت اسمایی هستند و سرّ آن ،مرتب ذات عبد است و عین خارجی او با اسـما و

268

ادیان و عرفان ،سال چهل و هفتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1393

صفات پوشیده شده است؛ به این معنا ،چنانکه ح تعالی ذاتش غیب است ولی بـا اسـماء
و صفاتش و مظاهر آن ظاهر می شود .عبد نیز اینچنین است که بـا ذاتـش غیـب اسـت
ولی با اسما و صفاتش ظهور دارد  ،17ص .295-297سپس توضیح میدهد که ادراک
خداوند به عنوان یکی از انواع راز امکانپذیر است و خداوند حقیقتی الیتناهی و بیکـران،
ظاهر و باطن ،اول و آخر ،واحد و کثیر و ...صفات از این قبیـل را در خـود دارد .او دارای
صفاتی است که در تصور نمیگنجد ،ولی عقل چنین صفاتی را برای او تصدی مـی کنـد.
وقتی می گوییم او حقیقتی بی کران و نامحدود است ،عقـل نمـی توانـد تصـور کنـد ولـی
می تواند تصدی کند .پذیرش آن از سوی عقل منع منطقی ندارد و عدم تصـور عقـل بـه
خاطر ضعف و عجز اوست .اما گاه با صفاتی از خداوند روبه رو میشویم که نـه تنهـا قابـل
تصور نیست ،بلکه قابل تصدی هم نمیباشد .عقل چگونه مـیتوانـد حقیقتـی را کـه در
عین ظهور و بطون یا واحد و کثیر است ،تصور کنـد و بپـذیرد؟ اگـر عقـل تـوان چنـین
ادراکی را ندارد ،ابزار ادراک این دسته از رازها چیست؟
در جواب به سوال مذکور گفته میشود که این امر با نظام عقل سازگار نیست .اسـرار
الهی گاه از نظر عقل ،قابل ادراک است ولی قابل توصیف نیست .عار ،معتقـد اسـت کـه
پذیرش و ادراک اسرار متعل  ،شهود و ایمان است .الیهای از آن اسرار در طور و تور عقل
قرار نمی گیرد .آنچه ورای طور عقل است ،بهوسیل اهلهللا کشف می شود ،ولـی عـوام از
راه ایمان به آن باور دارند .اینها اموری فو عقالنی و دور از دسترس عقل هستند کـه از
راه قلب حاصل می شوند« :فالقلب هو القوه التی وراء طور العقل کل االنسان له العقل و ما
کل انسان یعطی هذه القوه التی وراء طور العقل»  ،1ص .289قلب آن قوه ای است کـه
ورای طور عقل است ،هر انسانی دارای عقل است ،ولی به هم انسان ها ایـن قـوه ای کـه
ورای طور عقل است ،اعطا نمی شود .در تذکرةاالولیا آمـده اسـت« :دل دوسـتان خـدای،
جای سرّ خداست و خدای عزوّجلّ سرّ خود را در دلی ننهد که در وی دوستی دنیـا بـود
 ،10ص .438تناسبی که «سرّ و راز» با «قلب و دل» در متون عرفانی دارد ،بر این نکتـه
داللت می کند که مأمن اسرار و مخزن رازها ،دل و قلـب عـار ،اسـت .رو و دل آدمـی
هریک بهخاطر قابلیت هایی که دارند ،می توانند اسراری را از عالم غیب کشـف کننـد کـه
این یافته برای عقل نامأنوس می نماید و با قوانین او سازگار نیست؛ زیـرا آنهـا از جـنس
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اسرار و رازها هستند و متعل شهود و ایمان نمی باشند .موارد متعددی در دین و عرفـان
موجود است که از این سنخ بوده و عقل را به ساحت آن ها راهی نیست .ابنعربی معتقـد
است علوم سه دسته اند :علم عقل ،علم احوال و علم اسرار .منظور او از علم اسرار ،علمـی
است که فو طور عقل است و رو القدس آن را در قلب می دمد و مخـت نبـی و ولـی
است« :العلم الثالث علوم االسرار ،هو علم الذی فـو طـور العقـل و هـو العلـم نفـث رو
القدس فی الروع یخت به النبی الولی»  ،1ص .31و علم احوال ،نه علم عقل است کـه
فهمپذیر باشد و بتوان آن را با عقل فهمید و استدالل آورد و نه علم اسرار که تناقضنمـا
و عقلستیز باشد ،بلکه دور از دسترس عقل و عقلگریز است؛ یعنـی علـم اسـرار و علـم
احوال ،هردو بیانناپذیرند ولی بیانناپذیری علم احوال به مشـکل زبـان مربـوط اسـت و
بیانناپذیری علم اسرار به سرشت خود مدرَک .بهعبارت دیگر در علم احوال ،عقل عـار،
دست به انکار نمی زند  -برخال ،علم اسرار  -ولـی در تعبیـر ایـن علـم و انتقـال آن بـه
دیگران ،عار ،دچار مشـکل اسـت .ابـنعربـی ،علـم احـوال را همـان اذوا مـی دانـد و
می نویسد :علوم احوال و اذوا از آن دسته علـوم انـد کـه دانسـته مـی شـوند ولـی بیـان
نمی شوند  ،1ص .139تجرب علم احوال چون تجرب عرفانی و ورای تجرب حسی است،
بیان آن بسیار مشکلتر از انتقال تجارب حسی به دیگـران اسـت و جـز از طریـ رمـز و
اشاره ممکن نیست؛ چرا که در این حالت ،عار ،مجبور است این تجرب شخصـی و غیـر
حسی را با کلماتی بیان کند که مولود تجربه های حسی است و بهناچار استفاده کـردن از
آن در بیان صوفیانه ،رمزآمیز کردن آن هاست و به قول ابنعربی« :ذو را که همان علـم
به کیفیات است ،تنها به کسانی می توان منتقل ساخت و با آنـان در بـاب آن بـه گفتگـو
نشست که خود آن را تجربه کرده باشند ...برای این امور می توان اصطالحی یافت که تـا
حدودی معنای آن را برساند ،اما برای علم اسرار یعنی برای ذوقی کـه در مشـاهده حـ
نهفته است ،اصطالحی نمیتوان یافت»  ،1ص.681
زبان متناقضنما (پارادوکسیکال) ،روشی است که عارفـان و متفکـران بـرای تـأثیر و
نفوذ در متعلم و تربیت و پرورش او از آن استفاده می کنند .این متناقضنماها ،یک تعبیه
مهم و خطابی است که نویسندگان در هر زمینه ،طب قاعـده مـی تواننـد از آن اسـتفاده
کنند تا بدین وسیله کالم خود را مؤثرتر و مؤکدتر سازند و پیام فکری خود را به گونه ای
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نمایان و نافذ القا کنند و خواننده را وادار به توقف و تأمل نماینـد  ،4ص .256از نظـر
ابنعربی و پیروان او ،تجرب متناقضنما مربوط به علم اسرار و ورای طور عقـل اسـت و از
موارد متناقض دیگر در نظرات ابنعربی ،وحدت وجـود اسـت کـه از آن پـارادوکس هـای
زیادی ناشـی مـی شـود ،از جملـه «هـو االول و االخـر و الظـاهر و البـاطن» (الحدیـد.)3/
ابنعربی با توسل به کالم ابوسعید خراز که «عرفت هللا بجمعه بین االضـداد؛ خـدا را بـه
جمع کردن بین اضداد شناختم» می نویسد ،اگر قائل به تعدد حیثیـت شـویم ،هرچیـزی
هم اول است و هم آخر ،هم ظاهر است و هم باطن .لذا ،علم بـه ایـن مسـئله طـور ورای
عقل و جزء علم اسرار است  ،1ص.476
حیرت :مواجهه با رازها
یکی از مسائل قابل توجه در پدیدۀ راز ،مواجه عار ،با آن اسـت« .حیـرت» در اصـطال
عرفانی ،نوعی معرفت است که دربرخورد عار ،با رازهـای هسـتی حاصـل مـی شـود .آن
موضعی که عار ،به مرز ماورای طبیعت و غیب مـیرسـد ،معـرفتش در صـورت حیـرت
جلوه می کند ،نمی داند آنچه می بیند واقعیت است یـا خیـال ،وجـود اسـت یـا عـدم ،در
بیداری است و یا در خواب و خیال .عار ،در مرحله ای از سلوک خود به احـوالی تبیـین
ناپذیر و متناقض نما می رسد که عقل در تحلیل آن حیران می شود و همچون برکـ آبـی
به دور خود می چرخد .در این غزل دریافت های عار ،نه انکارپذیر است و نه اثباتپـذیر:
«راه عقل و علم تا به ساحل دریای عش بیش نیست بعد از آن حیرت و بینشانی اسـت»
 ،13ص.97
ابنعربی در موارد بسیاری در آثارش از حیرت سـخن گفتـه اسـت .او معتقـد اسـت:
« حیرت کامال حالت طبیعی برای کسانی اسـت کـه چشـمان خـود را بـه عمـ مـاورای
طبیعت گشودهاند»  ،5ص .105از نظـر او ،حیـرت از مواجهـه بـا رازهـای عـالم ناشـی
میشود .راز و حیرت دو روی یک سکهاند .حیرت در واقع مواجه عقل آدمـی بـا حیطـه
رازهاست که در آنجا میدان جوالن ندارد .عقـل قهرمـان میـدان تهـی از رازهاسـت و در
جایی که تکرارپذیری ،علیت ،استدالل و برهان وجود دارد ،عقل هم مجـال جـوالن دارد،
اما همینکه انسان پای در عرصههای رازآلود ،بدیع و تکرارنشدنی هستی مینهـد ،دچـار
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حیرت میشود .اینجاست کـه عارفـان «عشـ » را جـایگزین «عقـل» مـیکننـد« .عشـ »
ویژگیها ی مهمی دارد ،اما در میان اوصا ،عش  ،یک خصلت مهـم وجـود دارد کـه بـه
قص رازدانی مربوط است« :عش » عامل محرک بسیار توانمندی است که آدمیان را آمادۀ
ورود به میدان های بزرگ میکند؛ میدانهایی که «عقل» از قدم نهـادن بـه آنهـا عـاجز
است .جهانبینی عارفان به آنها میآموزد ،در این عالم ،احوال ،حیثیات و ابعادی وجـود
دارد که به چنگ عقل نمیافتد ،عقل در برابر این رازها متوقف میماند .حال سـؤالی کـه
به ذهن خواننده میرسد این اسـت ،عارفـان چگونـه بـر ایـن احـوال و قلمروهـا دسـت
یافتهاند؟ پاسخ این است ،این وجوه و حیثیات با تور عش صید شده و عقل در برابـر آن
ابعاد دچار حیرت میشود .ابنعربی عش را به حل ،کشف و درک رازها گماشته اسـت و
همینکه جلوههای راز آلود و بدیع این عالم چهره میگشایند ،حیرتافکنی آغاز میشـود
و مرکبی که عارفان از آن مدد مـیجوینـد« ،عشـ » نـام دارد .بنـابراین ،مطـاب تئـوری
عقالنیت نزد عارفان« ،عقل» فقط به درک اموری غیر از رازها میپـردازد و قلمـرو رازهـا،
قلمرویی است که به پای عش درنوردیده میشود.
در اینجا ابنعربی ،یکی از ویژگیهای عاش را بیان مـیکنـد و مـینویسـد ،یکـی از
ویژگی های عشا الهی ،رسوایی و برمالشدن محبت آنهاسـت ،آنچنـانکـه گـویی اصـال
معنای کتمان را نمیفهمند .سپس میافزاید :عش  ،قهاری است که پردههـا را مـیدرد و
رازها را برمال میکند .عاش نه صبر خواهد داشت نه شـکیبایی و آنگـاه کـه خداونـد را
محب مینامیم ،غلبه عش در رازگشایی او ظهـور مـیکنـد و چـون خداونـد بنـدهای را
دوست بدارد ،به فرشتهاش فرمان میدهد تا در آسمان ندا سردهد که خداوند ایـن بنـده
را دوست میدارد  ،1ص.355
نحوۀ بیان رازها :شطح یا رمز
از دیگر مسائل مطر در باب راز  ،نحوۀ بیان رازهاست .آیا به راستی رازها بیـانپذیرنـد؟
روشن و بدیهی است که زبان ابزاری برای بیان افکار و یافتههای آدمی است ،اما نارسایی
زبان در بیان «رازها» امری که نزد عارفان کامال پذیرفته شده است .بیـان رازهـا از طـر،
محرمان اسرار الهی ،آنها را با تنگنای کالم مواجه میکند .سالک گاهی بیاراده بهسـوی
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بیان حقیقت کشیده میشود ،اما لباس لفظ بـر قامـت معنـا کوتـاه و تنـگ مـینمایـد و
بههمین دلیل ،زبان در نظر عار ،وسیلهای ارزشمند در القای معنای عرفانی نیسـت و در
اصطال متصوفه ،عامل اصلی برای اظهار سخنان غریب ،جنبش و حرکتی اسـت کـه در
هنگام وجد در باطن عار ،بهوجود میآید و موجب میشود که اسـرار از بـاطن وجـود او
بر زباش جاری شود که اصطالحا به آن شطح گفته میشود  ،6ص.57-56
در اصطال عارفانی نظیر روزبهان بقلی ،شطح حرکت و بـیقـراری دل هنگـام غلبـه
وجد است و بیان آن حالت به عباراتی کـه بـهنظـر غیراهـل ،غریـب و درک آن مشـکل
مینماید ،که گاه ظاهر آن کلمات ناپسند و خال ،ادب و حتی شریعت بهنظر میآیـد ،در
حالی که باطن آن گفتار درست و مستقیم است و گوینده با نیت صافی چنان بیان کرده
که بیگانه از سرّ او آگاه نشود .شطحیات دارای معنایی رمزی و از آن دسـت متشـابهات و
سخنان مبهم هنجارشکن ناهمواری است که نگارهنما مینامند و طبیعتا این رمز در معنا
و باطن شطح نهفته است و آنچه از خلوتخان راز عار ،واصل ،راه به عالم صورت برد ،بـه
ظاهر کفرآلود مینماید ولی در باطن عین حقیقت و ایمان است و بـههمـین علـت از راه
تأویل میتوان به عمدۀ نظر واصل مرام و مقصـود گوینـده ،پـی بـرد .بنـابراین ،شـطح از
حرکات اسرار دل عار ،اخذ میشود؛ وقتی وجد قوی و نورتجلی در صمیم سـرّ او عـالی
شود  ،6ص.57-56
البته عارفی نظیر ابنعربی معتقد است که ظهور شطحیات ناشـی از نقصـان سـلوک
است .ابنعربی در رسایل خود مینویسد« :شطح کلمهای اسـت کـه بـوی سـبکسـری و
دعوی دهد و آن بـهنـدرت از محققـان صـادر مـیشـود»  ،3ج ،2ص .3ایـن عـار ،در
فتوحات مکیه نیز شطح را «رعونت نفس» گفته است که از محققان واصـل چـون انبیـا و
اولیای الهی هیچ گاه صادر نشده است ،زیرا آنان جز خدا را نمیبینند و مالزم اوینـد و از
فخرفروشی که مالزم شطح است ،برحذرند  ،1ص .388از سخنان ابنعربی در عبـارات
مذکور درمییابیم که وی شطح را حالتی مناسب برای ابراز اسرار نمیداند .امام خمینـی
نیز در مصبا الهدایة ضمن بیـانی مبسـوط ،زبـان شـطحیات را زبـان بقایـای نفسـانیت
میداند و شطحیات را رهآورد سفر دوم از سفرهای چهارگان عارفان یعنـی ،سـفر از حـ
بهسوی خل به معیت ح میداند  ،7ص .88
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بدین ترتیب به عقیدۀ ابنعربی ،روشی که عار ،برای سـخن در بـاب اسـرار بـهکـار
میبرد ،زبان تمثیل ،استعاره و رمز است؛ یعنی ،عار ،میکوشد حاالت خـود را اگـر چـه
مبهم و نارسا ،به آنان که با این احوال آشنایند ،بنمایاند .به گفت این عار« ،،رمز و لغـز»
کالمی است که ظاهرش چیزی باشد که مراد گوینده و قائـل نیسـت و ابـنعربـی بیـان
میکند ،در وجود یافتن عالَم نیز خداوند آن را برای خودش پدید آورد نـه بـرای عیـنش
ولی عالم ،به غیر آنچه برای آن ایجـاد شـده اسـت ،سـرگرم و مشـغول اسـت و بـا قصـد
ایجادکنندهاش مخالفت دارد .لذا ،ابنعربی معتقد است خداوند ما را برای خـودش پدیـد
آورد نه برای نیازش به ما ،زیرا ما لغز و رمز پروردگار هستیم  ،1ص.174
نه تنها ابنعربی بلکه دیگر عارفان نیز به تعریف رمز بهعنوان زبانی برای ابراز اسـرار و
رموز پرداختهاند ،از جمله رمز یعنی بهرهگیری از جهان محسوس بـرای دریافـت جهـان
نامحسوس و سرشار از معنا  ،8ص .338رمز زبان خاصی است که بین کتم و افشاسـت
و با راز پیوند دقی دارد .همانگونه که راز نه معلوم است و نه مجهول ،و به عبارت دیگر
هم معلوم است و هم مجهول ،رمز نیز حکایـتگـری خاصـی اسـت کـه گفـتن در عـین
نگفتن و نگفتن در عین گفتن است .در اصطال تصو ،،رمز معنی بـاطن اسـت مخـزون
تحت کالم ظاهر ،که بدان ظفر نیایند الّا اهل او  ،6ص .561موالنا نیز در تمثیلی ،حال
عار ،و اضطرار وی را به قورباغهای تشـبیه کـرده کـه در خشـکی نمـیتوانـد خـاموش
بنشیند و در آب هم نمیتواند سخن بگوید .از ایـن رو زبـان عرفـانی را مـیتـوان «زبـان
اضطرار» نیز نامید:
وز خموشی اختنا است و سَقَم
همچو چغریم اندر آب از گفت الم
 ،18ب 4388
موالنا معتقد اسـت کـه از جملـه دالیـل مهـم پیـدایش زبـان رمـزی ،جلـوگیری از
دستدرازی اغیار به اسرار الهی است .از نظر وی ،پیامبر(ص) هنگـام مشـورت ،سربسـته
نظرشان را میفرمودند تا محرمان بفهمند و نامحرمان پی نبرند:
هه ا بهههیخبهههر
گفتهههی انشهههاب
مشهه رت دههردی یببههر ب ههتی سههر
تههها بدابهههد خسههها از سهههر هههای را
در مثههههامی ب ههههتی گفتههههی رای را
ز سهههشام مهههیببهههردی ،یهههر ،به ه
ا هههه ا خهههه ن ب روتههههی از ا
1054-1052 ،18
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مصادیق راز در عرفان ابنعربی
با تأمل و تعم در مباحث مذکور روشن میشود که اسرار الهـی و رازهـای عـالم غیـب،
جزء معار ،عادی بشری نیستند .این دسته معار ،،طالبان خاص خود را میجوید .آنچه
بهعنوان راز دانسته شده است ،در گوش نامحرم راز نیست؛ کسـیکـه در غفلـت اسـت و
جان آگاه ندارد ،اسرار با او نامأنوس و غریب و رازها برایش نامفهوم اسـت .خبـر از اسـرار
عالم غیب و مکشو ،شدن رازهای نهانی آن عالم برای بیخبـران از راز ،باعـث خرابـی و
ویرانی این عالم میشود.
با توجه به اینکه تجارب عرفانی ،اسراری است که عار ،در رازگـویی معشـو بـا وی
بدان دست یافته ،افشای آن بر نااهالن ممنوع اسـت ،زیـرا شـنیدن اسـرار حـ و حکـم
عرفــانی تحمــل و ســع صــدر مــیطلبــد .شــیخ عطــار در حکایــت زیبــایی ،رازگــویی
امیرالمؤمنین علی (ع) را چنین توصیف میکند:
گفهههم د درنهههد مشهههار را ز چههها
مسههطفی ههانی وههر د دمههد بههی را
گفم رخه ن اسهم چها بی هم د
روههم مههردی بهههاز دمههد بهها شهههتا
مرتضههی در چهها گفههم اسههرار خ ه ن
گفهههم رهههدارد ز درد دهههار خههه ن
ال ههرد ههر خهه ن شههد دبهه ببهه د
چهها چهه ن بشههرید دن تههاب ببهه د
 ،12ص31-30
مسئل وجوب حفظ راز در اکثر کتب منظوم صوفیان آمده است .از جمله دو بیـت از
مثنوی موالنا را در این زمینه ذکر میکنیم که دارای این مضمون است:
رازههههها داب ههههتی شههههید ابههههد
عاروههان دههی ههاد حهه ب شههید ابههد
مههههر دردبهههد دههههاب د خترهههد
ههههر دهههی را اسهههرار حه ه دم خترهههد
 ،18ص684
به اعتقاد عارفان ،اسرار الهی به دو منظور میبایـد از افـراد نااهـل پنهـان شـود :اول
اینکه ،اگر اسرار به اطالع افراد نااهل و نامناسب رسد ،فتنه ایجاد و شیرازه نظم اجتماعی
گسیخته میشود .دوم اینکه ،خود عارفان مورد حمل عالمان دینی قرار نگیرند و به قتـل
نرسند .صوفیان و عارفان میدانستند که مردم عادی ظرفیـت شـنیدن برخـی از امـور را
ندارند و لذا از افشا و پردهدری آنها اجتناب میکردند .آنـان معمـوال اهـل هوشـیاری و
صهو بودند و با هرکس بهاندازۀ توان و گنجایش روحی او دمساز میشدند ،لکـن عارفـان
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اهل سکر گهگاه این قر را میشکستند و در احوال بیخودی و بیاختیاری آنچـه نبایـد
بر زبان و فعل خود جاری میکردند .مولـوی بـا اینکـه احـوال منقلبـی دارد و در دیـوان
شمس دیوانهوار ظاهر شده است ،لکن معموال بر کتمان اسرار بر نااهالن تأکیـد دارد .وی
برای حفظ نظام اجتماعی و معیشت آدمیـان نـوعی غفلـت را تجـویز کـرده و آگـاهی و
هوشیاری را گاهی آفت قلمداد میکند:
هشههیاری انههن هههان را دوههم اسههم
استن انهن عهاماای هان ،فتهم اسهم
،امههآ دنههد ،ههم گههردد انههن هههان
ه شههیاری زان هههان اسههم چ ه دن
 ،18ص85
تاریخ گزارشگر صحنهای تکاندهنده از قربانیانی است که بـیجـرم و جنایـت سـرها
دادند و به چوب دار برآمدند و شمعآجین شدند .فتوای اعدام منصور حالج و عینالقضات
همدانی دو نمونه از این قربانیان است  ،10ص. 517
نکت شایان توجه اینکه ،اقوال رازآلود عارفان تفسیرهای مختلف برمـیتابـد .یکـی از
ویژگی های رازآلود بودن سخن آن است که میتوان تأویلها و تفسـیرهای گونـاگون بـر
قامت آن پوشاند .از جمله مقولههای معرو ،در حوزۀ عرفان وحدت وجود ،عشـ و سـرّ
قدر است که به انحای مختلف تفسیر شده است که در این نوشتار ،به تفسیر ابنعربـی و
پیروان او اشارهای میکنیم:
 .1وحدت وجود

بخش عمدۀ آن اسرار ،ناظر به وحدت وجود است .تمثیلهای عرفانی وحدت وجـود بـه
جمع ضدین و نقیضین می انجامد ،ادراک آن ورای طور عقل است و در مقام تجربه تنهـا
با قوۀ خیال (به معنای عرفانی آن) میتوان آنرا شهود کرد و دریافـت .بـهعنـوان نمونـه
ابنعربی در عبارت کوتاهی مینویسد« :سبحان من أظهر األشیاء و هو عینها» منزه اسـت
خدایی که اشیا را درحالیکه او عین آنهاست ،آشکار سـاخت  ،1ص .259بسـیاری از
کسانیکه به طرد و تکفیر وی پرداختهاند ،بـهنحـوۀ تعبیـر او از وحـدت شخصـی وجـود
تأکید کردهاند .وی در جایی دیگر چنین می نویسد :در هستی چیـزی وجـود نـدارد کـه
چشمی بتواند آنرا مشاهده کند مگـر آنکـه ذات آن ،ذات حـ اسـت و آنچـه مشـاهده
میشود ح است نه خل  ،14ص.244
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 .2سرّ قدر

بخشی دیگر ناظر به سرّ قدر و آگاهی از آن است .علم به احوال اعیـان ثابتـه و بـهعبـارت
دیگر ،احوال اعیان ممکنات ،در آثار ابنعربی با عنوان «سرّ قدر» مطر شده است .براسـاس
سرّ قدر ،نظام متحق در بین مظاهر وجودی با تمسک به سابق آن ها در علـم بـاریتعـالی
توضیح داده می شود .از نظر محیالدین ،سرّ قدر از جمله حقایقی است که از شـدت ظهـور
و وضو  ،پنهان است ،زیرا هر صاحب بصیرتی مشاهده می کند که اشیاء صادر از ح تعـالی
در هر آنی بهحسب استعدادها و قابلیت هایشان ایجاد میشوند ،چون افاض صـورت انسـانی
بر نطف انسانی و افاض صورت فرسی بر نطف فرسی؛ امـا چـون سـرّقدر را نسـبتی بـا ذات
ح است ،اجل از آن است که معلوم همگان شود  ،1ص 405؛  ،2ص.40
علت پنهان بودن علم قدر آن است که آن را نسبتی است با ذات ح و نسبتی اسـت
با مقادیر .پس بهسبب عزت و عظمت ذات ،اجل از آن است که مجهول باشـد .بنـابراین،
علم قدر معلوم مجهول است .آگاهی از سرّ قدر از خصای علـم الهـی اسـت ،و از جملـه
مسائلی نیست که از طری نظری و یا حتی وحی الهی بر کسی معلوم شود ،بلکـه علمـی
است که تنها برای عارفان و اولیاء از طری کشف ذوقی حاصل میشود  ،2ص.169
آگاهی پیامبران از سرّ قدر در صورتی است که به معرفت تامه مخت شـده و راسـخ
در علم باشند و به عبارت دیگر ،از حیث والیتش باشد( ،به عقیدۀ ابنعربی ،مقام والیـت
در هر پیامبری اتم از مقام نبوت اوست)؛ زیرا اگر رسل بهوسیل وحـی بـه سـرّ قـدر ،بـه
احوال و افعال الیتغیر و ذاتی بندگان آگاه میگشتند ،چهبسـا در دعوتشـان قصـوری ر
میداد و قادر بر دعوت امت و اجرای احکام شرعی نبودند ،بـه دلیـل اینکـه مـردم را بـه
سبب اقتضای عین ثابتشان معذور میدانستند  ،1ص 64و .65
در ادامه ابنعربی ،به تبیین نتایج آگاهی از سرّ قدر می پـردازد و سـرّ قـدر را سـرّ اخـال
میداند و آگاهی از آن برای فرد کامـل ،خضـوع و تمکـین مـی آورد و او را در بـاب تسـلیم و
تفویض امور به خداوند تقویت می نماید  ،1ص .182چنین فردی هرگز بـه قضـاوقدر الهـی
معترض نمیشود و صاحبش را به آرامش خاطر میرساند ،زیرا میداند حکم خداونـد جـز بـه
مقتضای ذات بنده نیست و مقتضای ذات تخلفناپذیر است .لذا به هر کمـالی کـه حقیقـت او
اقتضا کند و هر رز مادی یا معنوی که عین او طالبش باشد ،خواهد رسید  ،1ص.405
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 .3اسرار عشق

عرفان طریقت عش است .هرچه هست ،معشو است؛ معشوقی که به همهچیز و همـهکـس
آگاه است و هم اسرار را می داند .نزد او سخن گفتن از خیر و شر خطاسـت ،در برابـر او بایـد
خاموش ماند .عش این معشو و صفات آن به هیچ بیانی قابل توصیف نیست.
ا ههات تهه در بیههان ببههیگرجههد
اسهههرار تههه در زبهههان ببهههیگرجهههد
مهههیدابههها در زبهههان ببهههیگرجهههد
اسههههرار ههههفات هههه هر عشهههه م
ابهههدر خبهههر عیهههان ببهههیگرجهههد
خام شههی بههی دههی هه عشهه تهه
 ،11ص132
یکی از عوامل مؤثر در رمزگرایی مولوی عش است ،بهخاطر همـین تصـو ،را راهـی
میداند بهسوی حقیقت که توشـه عشـ  ،و روش آن ،یـک سـو نگریسـتن و مقصـد آن
خداست .رهتوشه و محرک موالنا در سفر مثنوی و در سراسر عرفان وی عش اسـت کـه
او را به سیر إلیهللا و فنای فیهللا رهنمون میشود چنانکه خود میفرماید:
چ ن بی عش دنا خجل مابا از دن
هرچی گ نا عش را شرح بیان
 ،18ص112
اما راز عش چیست؟ راز اول این است که عش عین «غیرت» است .به تعبیر موالنا:
تا گرنزد دبای بیر بی ب د
عش از ا ل چرا خ بی ب د؟
4751 ،18
«غیرت» در این عالم بدان معناست که خداونـد نعمـتهـای خـود را از ناالیقـان دور
میدارد و حرم ستر و عفا ،خود را از نامحرمان میپوشـاند .غیـرت یعنـی دسـت رد بـر
سین اغیار زدن .یکی دیگر از رموز عش  ،ایجاد اتحاد بین عاش و معشو است .غیـرت
معشو نیز مانع از آن است که عاش  ،اسرار عش را فاش کند.
ز،یرت بر سر دارد ورسترد
گر از راز ا رمزی ب نا
 ،12ص125
غیرت عاش نیز لگامی بر دهان اوست و او را از سخن گفتن بازمیدارد و هنگامیکـه
عاش به وصال دست مییابد ،لب فرو میبندد ،زیرا سخن گفتن را نشان فرا مـیدانـد:
«الهی یک چند خدمت تو ورزیدم ،چون تو را شناختم خاموشی گزیدم ،چون عیان پدیـد
آمد از بیان بپردازیدم».
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ابنعربی نیز بر این عقیده است که هیچ عشقی بر صاحبش فرمـانروایی نمـیکنـد ،و
بهگونهای است که عاشـ را نسـبت بـه هـر مسـموعی غیـر از آنچـه از سـخن معشـو
میشنود ،ناشنوا میکند ،و از هر شیء دیدنی جز چهرۀ معشو نابینا مـیکنـد و او را از
هر کالمی جز کالم معشو الل میکند .آری بر قلب عاش قفلی زده مـیشـود کـه جـز
عش و محبت معشوقش ،هیچکس و هیچچیزی را داخل نمـیکنـد  ،3ص .73از نظـر
وی عش همچون شرابی است که هیچگونه سیرابی ندارد ،زیرا جام شـراب عشـ  ،قلـب
عاش است ،نه عقل و حس او .پس رنگ عاش  ،رنگ معشـو و محبـوب اوسـت و ایـن
تنها متعل به قلب اوست  ،3ص.79

نتیجه و ارزیابی

با تعم و تأمل در اندیش ابنعربـی در تبیـین مقولـ «راز» و مصـادی آن نتـایج ذیـل
حاصل شد:
 .1سرّ و راز حقیقتی است که هم مجهول و هم معلـوم اسـت و حـالی اسـت مسـتور
میان بنده و خداوند که غیر بر آن اطالع ندارد .ابنعربی معتقد است علوم سه دستهانـد:
علم عقل ،علم احوال و علم اسرار .منظور او از علم اسرار ،علمی است که فو طـور عقـل
است و بهعلت تناقضی که دارد ،بیانناپذیر است و به تبیین فلسفی تن در نمیدهد؛
 .2در آرای ابنعربی ،سرّ علم ،سرّ حال و سرّ حقیقت از مراتب اسرار الهی اسـت .در
اندیش او ،بهواسط سرّ علم خداوند ،گوش ،چشم ،دست و پای انسان عـار ،مـیشـود و
بهواسط سرّ حقیقت ،انسان می داند کـه کائنـات ،مخـت ذات خداونـد اسـت و الغیـر.
درحالیکه سرّ حال تلبس میپوشاند ،زیرا قائل به سرّ حال« ،أنا الح » و «سبحانی» و «أنا
من اهوی و من اهوی أنا» میگوید ولی سرّ علم بـین علـم و عـالم جـدا مـیکنـد و سـرّ
حقیقت نیز اقتضا میکند که عین و حکم مختلف باشند؛
 .3در عرفان اسالمی ،سرحلق رازهای این عالم خداوند است و رازآلـود بـودن جهـان
به این دلیل است که عالوه بر طبیعت ،ماورای طبیعتی هـم ممـزوج و درآمیختـه بـا آن
وجود دارد و هم هستی عمقا ،ذاتا و وجودا متکی به خداوندی است که هم نهان است و
هم آشکار ،و عقل را در کشف احوال این عالم در حیرت و تشویش افکنده است؛
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 .4از نظر عارفان ،تجرب متناقضنما مربوط به علم اسـرار و ورای طـور عقـل اسـت و
همین امر ،بسیاری از عارفان را به وادی شطح مـیکشـاند .شـطح از حرکـات اسـرار دل
عار ،اخذ میشود .وقتی وجد قوی و نور تجلی در صمیم سرّ او عالی باشد ،پدیدۀ شـطح
متجلی میشود .البته ابنعربی معتقد است که ظهور شطحیات ناشـی از نقصـان سـلوک
است .شطح کلمهای است که بوی سبکسری و دعوی دهد و بهندرت از محققـان صـادر
میشود .عار ،شطح را «رعونت نفس» مینامد و از محققان واصـل چـون انبیـا و اولیـای
الهی هیچگاه صادر نمیشود .این امر اختال ،نظر ابنعربی با نظر روزبهان بقلی است؛
 .5با توجه به اینکه حقای الهی دارای عم  ،دقت ،رمـوز و دقـایقی اسـت ،عـار ،در
مرحلهای از سلوک خود به احوالی تبیینناپذیر و متناقضنما میرسد که عقل در تحلیـل
آن حیران میشود« .حیرت» از مواجهه با رازهای عالم ناشـی مـیشـود .راز و حیـرت دو
حقیقت الزم و ملزوماند .حیرت در واقع مواجه عقل آدمی بـا حیطـ رازهاسـت کـه در
آنجا میدان جوالن ندارد؛
 .6روشی که ابنعربی برای سخن گفتن از «اسرار مگو» بهکار می بـرد ،زبـان تمثیـل،
استعاره و رمز است؛ یعنی عار ،برای بیان عش و محبت عارفان خود و احـوالی کـه در
حالت کشف و شهود عارفانه برایش حاصل مـی شـود ،از همـان لغـات و تعبیراتـی بهـره
می گیرد که برای بیان عش مجازی استفاده می شود .رمز زبان خاصی است که بین کتم
و افشاست و با راز پیوند دقی دارد .همانگونه که راز نه معلوم است و نه مجهـول ،و بـه
عبارت دیگر هم معلوم است و هم مجهول ،رمز نیز حکایتگری خاصی است کـه گفـتن
در عین نگفتن و نگفتن در عین گفتن است؛
 .7در اندیش ابنعربی مسائلی از قبیل وحدت وجود ،سرّ قـدر و اسـرار عشـ وجـود
دارد که از آنها به «اسرار مگو» تعبیر میشود و از مصادی راز به شمار میروند؛
 .8رازداری یکی از نکات مورد تأکیـد عارفـان مخصوصـا اهـل صـحو اسـت ،هرچنـد
رازداری و رازدانی یکی از ریاضتهای شا در عرفان است ،لکن بر این امر اصرار دارنـد و
نوعی غفلت را بر حفظ عیش و معاش تجویز میکنند .نـااهالن و صـاحبان ضـی صـدر،
یارای دریافت اسرار سترگ عالم الوهی را ندارند .حفـظ معـاش و اجتمـاع ،حفـظ جـان،
آشفتگی نااهالن از جمله دغدغههایی است که عارفان را بر رازداری میکشاند.
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