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(تاریخ دریافت مقاله -19/20/11 :تاریخ پذیرش مقاله)19/21/02 :

چکیده
شنیدن فراحسـ ا یدـدها عبـدارر ا ااشـان اقسـای یاری اـع عبارتنـد ا
شنیدن پذدرفتن و انقیایی؛ شنیدن تفهم ؛ شنیدن اهتـداد ؛ شـنیدن ارهـ
یرای ا شنیدن اره انسان ،شـنیدن اسـک اـع یر ن ،ـدا یر هـر شـنید ای
شهوی ی شوی ادن جستار نیز یرصدی وااـاوی ادـن یسـ اع اسـک اـع چ ونـع
ی توان یر انددشة عرفان ااشان شنیدن اره را تبیین اری؟ دافتـعهـای ادـن
جستار نیز بع قرار در اسک ااشان سخن یر بـا ارتبـام یرهردـک احـددک
جمع و شنیدن یاری اع ن ارند بر پادة ایکانات یرون ن ،شـنیدن ارهـ را بـر
پادة حد وسط یرهردک احددک جمع و یر قارب یو تقردر ،قابل تبیین یـ یانـد،
همچنین ،بر پادة حد وسط دایشد  ،یغادرت ییان قوای نفس و الت ن برچید
ی شوی و هر دک ا قوا و الت و هر ذرۀ انسان ،اار ید ـر قـوا و الت را انمـا
ی یهد ،دعن با همة نها ی توان شنید
کلیدواژهها :شنیدن ،شنیدن اره  ،عبدارر ا ااشان  ،یرهردک احددک جمع
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طرح مسئله
شنیدن یر عرفان ا جاد ا ودژ ای بر وریار اسک؛ چناناع نیکو شنیدن بعیثابع اسـا
هر یری یعرف شد اسک [ ،51ج ،5ص ،]11همچنین ،یر ساوک عرفان  ،هوش یقد
بر بان اسک و سارک نخسک بادد بشنوی؛ بع همین یریل ،یوروی یردد را بع هوش و یرای
را بع بان تشبیع ی اند بنابرادن ،تا یان اع یردد بع یقا یعرفک نرسـید و امـار یر
ادن را بع یسک نیاوری ،بادد سـخن پیـر بشـنوی و یر قردقـک سـخن ن ودـد [ ،51ج،1
ص ] 411ایا ادن هوش ،ا سنخ ید ری اسک و غیر ا هوش حسـ  ،بـع تعبیـر یورـوی
«سر ید ر هسک او هوش یهر» و شـنیدن ادـن هـوش یهـر ا یقـایدد شـنیدنهـای
فراحس اسک اع یر نها یؤرفعهای فراحس ای همانند فهم ،یرادک و شهوی یطرح اسک
[ ،11ص]111
شنیدن یر عرفان اسالی با اایدواژ هاد همانند سمع ،استماع و سماع یوری بحـ
و پژوهش قرار هرفتعاسک و هر دک ا نها یر اقسا و قبقـات یسـتعبنـدی یـ شـوند؛
تقسیمات و قبقات همانند حرا  ،یباح و یستحب؛ عوا  ،یرددان و عارفان؛ قبع  ،حار
و حقــــ [ ،50ص111؛ ،55ج51 ،1و 51؛ ،90ص111-114؛  ،54ص 111و111؛ ،51
ج ،5ص ]531یر یحور سمع ،استماع و سماع حالل و حق نیز ودژه هـاد بـع چشـم
ی وری اع ا ن جماع ی توان بع یواری در اشار اری  5حد ،حد شنید ی شـوی و
باقــل ،باقــل [ ،90ص ]114؛  1شــهوی ــدا یر هــر شــنید ای [ ،11ج ،1ص194؛ ،1
ص]915؛  9شنیدن ا حد ،بع حد و برای حد [ ،50ص]111
هفتن اسک اس اع بع سمع ،استماع و سماع حق یسـک دافتـعاسـک ،شـنید هـا
را نچنان اع یر واقع هستند یری دابد ،دعن باقـل را باقـل و حـد را حـد یـ دابـد
[ ،90ص]114؛ ایا یر ادن حارک نیز ا باقل حد ی شنوی [،55ج ،1ص ]54یریـل ادـن
ایعا را شادد بتوان یر سخن ابن عرب بر یبنای وحـدت شخقـ وجـوی دافـک؛ بـا ادـن
توضیح اع داوند تنها وجوی یر عـارم اسـک ،بـع تعبیـری وجـوی یسـاو حـد اسـک و
یاسویاهلل تمایات و یراهر اودند و دا یر همة نها و حت یر هر یفهوی حضـور یاری
بنابرادن ،عاری شدن عارم و پددد های ایکان ا وجع حد یحال اسک و ا همـین اودـع
هر چیزی ،حد اسک و هم ان ا وجه بع «هدادکدافتع» و «همرا » تقسیم یـ شـوند،
ایا بع وجه هم ان یر صرام یستقیماند؛ بع همین یریـل ،ابـن عربـ یو نـوع طـا را
شناساد ی اند؛ طای یطاد و طای نسب (= اضاف ) و ضمن بع رسمیک شـنا تن
طای نسب  ،طای یطاد را نم پذدری بنابرادن ،نچع را اع یا باقل ی ناییم و طـا،
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طا و باقل اسک نع ا تما وجـو [ ،1ج ،1ص133؛  ،51ص ،101 ،59

صرفاً ا وجه
]155
بع ید ر سخن شنیدن یر سع سطح قابل استنبام اسک  5شـنیدن اـع یعمـوالً یر
پ فعل و انفعاالت فیزدوروژدک رخ ی یهد و با حضـور نفـس بـععنـوان فاعـل شـنیدن
ایراک شنیداری یحقد ی شوی؛  1شنیدن اع یر ارتبام با عقل با قیقعهای فهـم ،و
پذدرش یطرح اسک؛  9شنیدن اع ا سوی قاب و یر ارتبام با حد پدددار یـ هـریی و
یر ن ،دا هوش انسان شد و انسان شنوای بع حد ی هـریی یر ادـن سـطح ا ایراک
شنیداری ،انسان یر همة شنید ها ،حد را شهوی اری و ی شنوی اـع ن ارنـد ا سـطح
سو شنیدن بععنوان شنیدن اره دای ی اند
یر هستة یشترک ایراک شنیداریِ حس و فراحس سع یؤرفة وجوی یاری  5یتعاد
شنیدن ،دعن صوت /ندا؛  1عایل شنیدن ،دعن هوش؛  9عایل و پـریا شاننـد هـای
شنیدن اهر انسان را ینحقر یر سـاحک قبیعـ بـدانیم سـع یؤرفـة دایشـد یر ایراک
حس واهند بوی ،ایا بر یبنای پذدرش ساحکهای تمریی یر انسان و اذعان بـع فاعـل
حقیق بوین نها ،عقل ینوّر ،قاب و روح ،است ا و پریا شانندۀ همة افعـال بـعودـژ
شنیدن واهند بوی و باالتر ا ن ،بر یبنای پذدرش عارَم بععنوان تما و ظهـور ـدا و
اذعان بع یؤثر حقیق بوین دا ،دا یر یقـا تعـین اول دـا یو فاعـل حقیقـ ایراک
شنیداری انسان اسک
شادد تقور شوی اع ساحک سو شنیدن ،دعن یواضع اع قاـب و ـدا یر شـنیدن
ی یل اسک ،همان ساحک شهوی و اشف اسک و ارتباق بع شنیدن نداری یر ادـن بـا
ی توان هفک اع اشف ا دک ینرر بع یو یستة اشف یعنوی و صوری تقسیم ی شـوی
اشف صوری ا تمایات اسماد بوی و یر عارم یثال و ا قردد حوا پنجهانع بع یسک
ی دد بنابرادن ،شهوی شنیداری ،دعن اشف اـع ا قردـد شـنیدن حاصـل یـ شـوی
همانند شنیدن وح ا سوی پیـایبر ااـر (ص) ،شـنیدن تسـبیح یوجـویات و نواهـای
یاکوت ا قسم اشف صوری و تما اسم ارسمیع اسک [ ،1ج ،1ص593؛  ،51ص501؛
 ،11ج ،5ص ]191و شهوی نیز ا اقسا ایراک اسک؛ بنابرادن ،شهوی شنیداری یندرج یر
ایراک شنیداری اسک
ابن عرب و پیروان او نیز یر با شنیدن فراحس و هونعهـای ن اقـوال جـدیای را
یطرح اری اند؛ ایا تاانون یر با تبیین عرفان شـنیدن فراحسـ (= اـع دکـ ا نهـا
شنیدن اره اسک) ،پژوهش یستقا صورت ن رفتـعاسـک؛ رـذا جسـتار حاضـر یرصـدی
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واااوی رای دک ا پیروان یکتب ابن عرب  ،دعنـ عبـدارر ا ااشـان یربـارۀ یسـ اة
شنیدن با یحوردک تبیین شنیدن اره اسک پرسشهای ادن جستار عبارتند ا
 5ااشان چع یعنا دا یعان ای ا شنیدن فراحس را ارائع ی اند؟
 1شنیدنهای فراحس ا یددها ااشان چع یراتب یاری؟
 9یراتب شنیدن فراحس ااشان چع ارتباق با انسانشناس او یاری؟
 1ااشان چع تبیین را ا شنیدن اره بع یسک ی یهد؟
گونههای شنیدن از دیدگاه کاشانی
شنیدن یر عرفان با یعان هوناهون یطرح شد اسک؛ یر ادن بخش بـع یعـان هونـاهون
شنیدن ا نرر ااشان ی پریا دم هفتن اسک اع یر نرر ااشان  ،سماع رزویـاً سـروین
شعر با رحنهای اص و شنیدن ن نیسک ،باکع سـماع ،اعتبـارات عرفـان و یعـان ای
اسک اع سارکان نهـا را یریـ دابنـد[ ،11ج ،1ص ]191همـو یر یوضـع ید ـر بیـان
ی یاری اع سماع ،ا تقاص بع غنا نداری ،باکـع فهـم اشـارات و اعتبـارات ا سـخنان و
یشـهویات و ایراک یعـان ا یرـدرتاات قاـب اسـک[ ،19ص]111؛ بنـابرادن ،ن ارنـد ا
یباحث اع ااشان یر با سماع یاری ،یر یسیر شنیدن بهـر یـ هیـری او یر یواضـع
هوناهون ا ثارش ا شنیدن و یعان ن ،سخنان یاری اع ی توان یر قارـب پـنج یعنـا
یفهو سا ی اری اع هونة نخسک ن ،حس و هونعهای یو تا پنممش ا سنخ شـنیدن
فراحس اسک؛ بع ادـن یعنـا اـع یر نهـا افـزون بـر شـنیدن حسـ و سـالیک هـوش،
یؤرفعهای فراحس همانند فهم ،یرادک و شهوی جردان یاری
 5شنیدن حس ادن نوع ا شنیدن ،عمـوی اسـک و یر حارـک سـالیک هـوش رخ
ی یهد[ ،11ص]501
ااشان فراتر ا شنیدن حس بع هونعهاد ا شنیدنهای فراحس اشار ی اند اع
عبارتند ا
 1شنیدن پذدرفتن و انقیایی یر رغک ،یان اع هفتع ی شوی او را نقیحک اری ،
پس نقیحتم را شنید یر ادن جا ،شنیدن بع یعنـای پـذدرش و انقیـای اسـک یر سـماع
عرفان  ،نیز سارک یر یرتبة حضرت اره (=شهوی اسماد ) یر صفات اره فان شد و بـا
بر وریاری ا حقادد اسماد ِ قدرت ،ارای و عام بع یقایاتِ تفودض ،رضا و تسایم یسـک
ی دابد؛ یقیقاً بعیریلِ یؤرفة تسایم و انقیایِ سـارک یر ادـن سـماع ،ن را سـماع اجابـک
هودند [ ،19ص411؛  ،4ج ،1ص 110و ]111
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 9شنیدن تفهم یر دة اردمة «وت ال تَکُونُوا اَارَّذِدنَ قارُوا ستمِعْنا وت هرمْ ال دتسْـمتعرونَ»
(انفال ،)15 /سمع بع یعنای فهم ید و ابن عرب ن را بع یعنای فهـم ا حـد یانسـتع
اسک [ ،1ج ،5ص ]101ا نرر ااشان نیز شنیدن حس ی تواند بع فهم حد بینمایـد
[ ،11ص ]501اع ن ارند ا ن بع شنیدن تفهم دای ی نمادد
 1شنیدن اهتداد یر ن ـرش توحیـدی ،یمـاری ایرااـ و تحردکـ انسـان بـرای
هدادک و یستیاب بع سعایت اد شد اند؛ بنابرادن ،شنیدن ،دعن حراک قـوۀ شـنواد
یر یسیر هدادک ا نرر ااشان هاه شنیدن یر یسـیر هـدادک و یسـتیاب بـع امـال
اسک [ ،53ص]509؛ ن ارند ن را شنیدن اهتداد ی واند
 1شنیدن اره یرای ا شنیدن اره انسان ،شنیدن اسـک اـع یر ن ،ـدا یر هـر
شنید ای شهوی ی شوی و سارک بع حد ،برای حد و ا حد ی شنوی یر سماع یر حـد،
سارک ،دا را یشتمل بر همة اماالت ی دابد و هر امال ینسو بع غیر را نمـ شـنوی،
باکع همة اماالت را ینسو بع حد ی یاند یر سماع ا حد ،سـارک ،یخاقـب طـا
اره ی شوی و نچع ی شنوی ا داسک چنان اع سـهل تسـتری هفتـع اـع  90سـال
اسک اع ا دا ی شنو  ،ایا یری همان ی انند ا نهـا یـ شـنو [ ،11ج ،1ص194؛
 ،1ص]915
یر نرر ااشان  ،انسان اع یرهر اسم ارسمیع شد و بع تعبیری عبدارسـمیع هشـتع،
سمع او ،سمع حد و سمع اایل شد و بعواسطة سمع ارحد ،یر هـر پددـد ای یر عـارَم،
اال دا را ی شنوی [همان ،ج ،5ص 535و ج ،1ص ،]191همچنین یر شنیدن ارهـ ،
سارک یستقیماً و بدون واسطة ایرع ،شواهد و فرشتع ،دا را بعیثابع یققـوی و غادـک یر
هر ش ئ شهوی ی اند [ ،19ص]190-111
ساحتهای انسان از دیدگاه کاشانی
ااشان یر یوضع بع تفاوت ا ر انسانها اشار ی اند و بر اسا ن بـع اسـتعدایها و
یناسبکهای یتفاوت انسـانهـا پـیش ا اقـک اشـار یـ انـد [ ،53ص،]913-911
همچنین ،یر یوضع ید ر ،انسانها را یر اصل فطرت و غردز برابر ی یاند و تفـاوتهـای
نها را یر اقک و تربیک ی یاند اع تفاوت یر اقـک یـ توانـد نـاظر بـع تفـاوتهـای
پیشین انسانها باشد [ ،51ص]101
ا یددها ااشان  ،انسانها یراتب یتفاوت یارند اع یر دک ن ا یـ تـوان نهـا را یر
سع یرتبع یستعبندی اری
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دکم ،ساحک نفس بع نرر ااشان بر ا انسانها یر یرتبة نفس قرار یارند؛ ودژه
ادن یرتبع هم ن اسک اع تابع حوا اند و یحمو ا حـد و بـعیریـل همـین حمـا ،
صفات اره و قر ن را انکار ی انند و یایای اع یر ادن یرتبع قرار یارنـد ،اهـر هـدادت
عاددشان هریی ا قِبتل تقاید اسک نع تحقید [ ،14ص ]190هفتن اسک اع یرای ا ادـن
نفس ،نفس بهیم و سبع اسک ،نع نفس یاک [ ،11ص]931
یو  ،ساحک قاب انسانهای ادن یرتبـع بهـر ینـد ا تماـ اسـماد و صـفات انـد؛
بنابرادن صفاتشان یحو یر صفات حد و عقاشان ینوَّر بـع تمایـات اسـما و صـفات ارهـ
شد اسک [ ،14ص]190-195
سو  ،ساحک روح ادن یستع ا انسانها تمایات اسما و صفات را پشک سر هذاشتع و
بع شهوی و رقای یائم احددک ذات را دافتعاند و اد را دنة حد بینـد و حـد را دنـة
اد ااشان برای ادن ساحک ا دة اردمة «فَأَدْنَما تُوترُّوا فَثَمَّ وتجْعر اراَّـعِ ]بقـر »[551 ،
شاهد ی وری [همان ،ص]195
ااشان یر رسارة ید ر ،سع سطح انسانهای یؤین را چنین بریـ شـمری  5نیکواـاران
اع اهل بهشتند؛  1ابرار؛  9واصالن یقا قر نوافل (=انـک سـمعع و بقـر و رسـانع و
دد و رجاع ،بى دسمع و بى دبقر و بى دنطد و بى دبطش و ب دسع ) ،اع هنا ا نهـا
سر نم ند [ ،51ص ،]155-150همچنـین یر نرـر ااشـان یراتـب یتفـاوت وجـویی
انسان بع هم یرتبط بوی و ثار تعار یرتبة عار یر یراتب یایون هم را یـ دابـد [،53
ص]914
هفتن اسک اع ااشان یر یواضع ن اه بع روح یاری اع بع فضای فاسف نزیدـک
اسک؛ نما اع اظهار ی یاری اع روح یمری اسک و یر عضوی حاول نکـری اسـک؛ ایـا بـا
ادن حال ،یر همة اعضا حضور یاری ایا ادن حضور یادة تکثّر و تعدی روح نمـ هـریی و یر
پرتو همین حضور ،روح فاعـل همـة ایرااـات و تحردکـات انسـان اسـک [ ،15ص،]491
همچنین ،یر یوضع فاسف ید ر بیان یـ یاری اـع روح بـع اعتبـارات هونـاهون اسـای
یتفاوت یاری روح بعرحاظ بع اار بستن بدن ،نفس اسک ،و بعرحاظ ایراک یعـان  ،عقـل
اسک و بعحسب راهیاب یهرهون و انقال یر او ،قاب اسک [همان ،ص]491
مراتب افعال بهطور عام و مراتب شنیدن بهطور خاص از دیدگاه کاشانی
ااشان بر پادة انسانشناس عرفان ودش و ارتبام ن با اسمای اره و یستعبنـدیای
اع ا انسانها بع یسک ی یهد ،یراتب ا افعال را یطرح ی اند اع عبارتند ا
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 5ظاهر افعال یر سـطح ظـاهری افعـال ،هـر دـک ا افعـال بـع جـوارح ظـاهری
یرتبطند؛ سخن هفتن بع بان نسبک یای ی شوی و یددن بع چشم ،شنیدن بع هـوش و
قوت بع یسک
 1باقن افعال ااشان  ،هفک بطن برای افعال ترسیم ی اند
دکم اسنای افعال و صفات بع نفس انسان یرای ا نفس انسان یر ادن یوضع ،نفسـ
اسک اع بع شردعک ینور نشد و یر حد نفو حیوان اسک و بر افعال و ودژه های
انسان براید ا ن اسک [ ،11ج ،5ص]110؛
یو اسنای افعال و صفات بع عقلِ ینوّر(= نفس انسان ا جهک عقل ینور ن) عقاـ
اع بع شردعک ،ادمان بع دا و یالئکع و اتب سمان و پیایبران و یعـای ینـوّر هشـتع و
بر وریار ا افعال و صفات نسود و اره اسک [همان ،ص]115؛
سو اسنای افعال و صفات بع روح انسان بـاالتر ا سـاحک عقـلِ ینـوّر ،سـاحت بـا
عنوان روح قـرار یاری اـع ودژهـ اجمـال و وحـدت بـر ن غابـع یاری و ا یرـاهر روح
یحمدی اسک و هاه افعال بع ادن ساحک انسان نسـبک یای یـ شـوی [همـان و ج،1
ص]150؛
چهار اسنای افعال و صفات بع وجوی عین اسک یرتبة باقن تر روح ،بع یقـا قـر
نوافل را دافتعاسک و ااشان ادن یرتبکِ روح را وجوی عین ی واند بع همـین یریـل،
او حدد قر نوافل (=انک سمعع و بقر و رسانع و دد و رجاع ،بى دسمع و بى دبقر و
بى دنطد و بى دبطش و بى دسعى) را حاا ا بطن چهـار یـ یانـد و ادـن بطـن نیـز
است ا افعال و صفات اص وی اسک [همان ،ج ،5ص]115؛
پنمم اسنای افعال و صفات بع قابِ پذدرای تما وجویی ااشان حدد قدس ِ «یا
وسعنى أرضى و ال سمائى و رکن وسعنى قاب عبدى» را بیان ر قاب ی یانـد اـع یحـل
عنادک و توجع تما وجویی اسک و اانون افعال اص هر چند همـة ایـور یر وحـدت
شخق وجوی ،قابل تما وجویی هستند ،ایا قاب یر یرتبة دایشد بـع تماـ هـاه
رسید اسک [ ،11ص 511؛  ،11ج ،5ص]115؛
ششم اسنای افعال و صفات بع وجوی یطاد رحمان ااشان بر ادن باور اسـک اـع یر
ن ا عمیدتر عرفان  ،نفس رحمان اع ردشعاش یر تعین ثان یر صقع ربوب و ظهورش
یر تعینات اق اسک ،فاعل حقیق افعال هونـاهون انسـان اسـک [ ،11ج ،5ص-141
]115 ،141؛
هفتم اسنای افعال و صفات بـع ذات ارهـ یر تعـین اول بـاقن تـردن سـاحت اـع
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ااشان یر ادن فقر یعرف ی اند ،تعین اول اسک؛ بنابرادن ،ـدا یر یقـا تعـین اول،
فاعل حقیق همة افعال انسان اسک [ ،19ص431 ،111؛  ،11ج ،5ص]111-115
وجع اسنای فعل انسان بع وجوی یطاد و دا یر یرتبـة تعـین اول یر بطـن ششـم و
هفتم ،فنای انسان یر صفات اره و بقای بع نهاسک؛ بنـابرادن ،یـ تـوان بطـن ششـم و
هفتم را نع بطون یستقل اع رحاظ و اعتبار ید ری ا بطن چهار و پنمم یانسک
بنابرادن شنیدن بعحسب هر دک ا حاالت و یراتب دایشد بعصورت یتفاوت صـورت
ی هیری ،بع عبارت با انحاد ا شنیدن یـواجهیم بـععنـوان نمونـع یر ژر تـردن الدـة
شنیدن ،فاعل و قابل شنیدن ذات اره بع اعتبار تعین اول اسک ذات اره یر ادن یرتبع
بنفسع و ف نفسع سخن ی هودد و همین یرتبـع ،ن سـخن را یـ شـنوی [ ،11ج ،5ص
]111
ن ارند ا یراتب باقن فو بع یقایات هفکهانة شنیدن بعحسب وجوی دای ی انـد
اع یرتبة یو تا هفتم ا یقایدد شنیدن اره اسک بع ید ر سخن شنیدن اره بر پادة
یو هونع تما قابل ترسیم اسک  5شنیدن بر ید ا تما اسـماد بـا نقـش یحـوری
اسم االول و فارغ ا هرهونع صوت و حرف ادن شنیدن ،پیش ا اقـک یطـرح بـوی و
فاعل ن عین ثابک انسان اسک؛ اربتع بر ا یواجهات وجویی یا یر ادن نشـ ع سـبب
دای وری ن نداهای پیش ا اقک ی شوی [ ،19ص]401؛  1شـنیدن یر یحـور تماـ
ذات و با یققد شهوی ذات احددک اع یؤرف ینا لارسائردن ا ن بع جذ حقیقـ دـای
ی اند [همان ،ص]405
همچنین ،یر یقا ارتبام یراتب فعل با انسانشناس عرفان ااشان ی تـوان هفـک
اع یرتبة ظاهر افعال و یرتبة نخسک باقن یرتبط با انسانهاد اسک اع یر یرتبة نفس
قرار یارند و یر حما اند؛ و بطن یو تا بطن چهار ِ فعـل ا نِ انسـانهـای یر یرتبـک
قاب اسک اع یرشان دنة تمایات اسماد و صفات ؛ و بطن پنمم تـا هفـتمِ فعـل صـرفاً
برای انسانهاد پدددار ی هریی اع بع یقا روح رسید انـد و بـع شـهوی احـددک جمـع
یسک دافتعاند
تبیین شنیدن الهی انسان از دیدگاه کاشانی
همان قور اع هفتع شد ،یرای ا شنیدن اره انسان ،شنیدن اسـک اـع یر ن ،ـدا یر
هر شنید ای شهوی ی شوی ااشان سخن یر بـا ارتبـام یرهردـک احـددک جمـع و
شنیدن یاری اع ن ارند بر پادة ایکانات یرون ن اقوال ،تبیینـ ا شـنیدن ارهـ را بـر
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پادة حد وسط یرهردک احددک جمع ارائع ی اند هفتنـ اسـک حـد وسـط یرهردـک
احددک جمع صرفاً شنواد اره را اثبات نم انـد ،باکـع بـا ادـن حـد وسـط یـ تـوان
بساواد اره  ،چشاد اره  ،بیناد اره و بوداد اره را ثابک اری اع یر هر دک ا نها
دا شهوی ی شوی بنابرادن ،استنبام شنیدن اره ا حد وسط یذاور بع یعنای نایدـد
هرفتن ید ر نتادج ا ن نیسک
 .1تقریر نخست تبیین شنیدن الهی انسان
 5ذات اره یر فرادند اقک بع نحو تشأن ،تطورات و تعینات پیدا ی اند اع بر ـ ا
ن تعینات یر صقع ربوب رخ ی یهد و ا ن بع تعینات عامـ دـای یـ شـوی و بر ـ
بیرون ا صقع ربوب شکل ی هیری اع یوسو بـع تعینـات اقـ اسـک [ ،10ص،110
111-119؛  ،11ص]541-545 ،99؛
 1ذات اره یر تعین نخستینش ،دعن حضرت احددک جمع همة صفات و امـاالت
یتقابل را بع نحو بسیط و غیر یقابل یاری [ ،11ص]111-119؛
 9بنابرادن ،ذات واحد اره یر یقا تعین نخسک ،یشتمل بر ش ون یختافـ اسـک
پس ،ال احددک جمع ،هوش اسک همان قور اع ااش ،بان اسک و همان قور اـع بـع
تمایع چشم اسک و یسک و و هر دک ی توانـد اـار ید ـری را انمـا یهـد [ ،11ج،5
ص]909؛
 1انسان پس ا نزول ا حضرت احددک جمع و وروی یر عارَم اثرت ی تواند بع نحـو
ساوا دا یر پرتو جذبع بع یقـا یرهردـک احـددک جمـع را دابـد [همـان ،ص  901و
]909؛
 1انسان اع یرهر احددک جمع شد یغـادرت ییـان قـوا ،اعضـا و ذرات او برچیـد
شد و بعتمایع ی شوی هوش و هوشش ی شوی ذر ذرۀ وجویش و تما وجـویش ،بـان
ی هریی و بانش تما وجویش و یر ادن حارک ،هر دک ا قوا ،اعضا و ذرات انسـان اـار
ید ر قوا ،اعضا و ذرات او را انما ی یهد ،با نچع ی شنوی سـخن یـ هودـد و بـا نچـع
ی هودد ی بیند [همان ،ج ،5ص901و 904؛  ،9ص5]111؛
 5یستما بخاری نیز یر شرحارتعر رمذهبارتقو  ،یر با دک شدن قوای ایراا و شنیدن با همة
قوا وری اسک «چون یعنىاى ا یعانى بر باقن غارب و یستورى هریی ،همة ظاهر حکـم ن یعنـى
هیری تا اهر سر ن یوسک انددشد ،رذت ا فکرت بع هفک اندا تعدى اند؛ چنانکع هفک اندا هودى
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ااشان تقردح ی اند اع اهر هر ذر ای ا انسـان را ا او جـدا انـیم ،ثـار و عمـل
ید ر اعضای انسان ا او سر ی ند ،بع نحویاـع همـة یسـموعات را یـ شـنوی و همـة
یددن ها را ی بیند با همة واژ ها و اامات سخن ی هودد[ ،11ج ،5ص ]909بـع تعبیـر
ابن فارض
5
جوایع اَفعال ارموارح اَحقک [ ،9ص]113
و ین عا اَفرایها ال ذرۀ
ایا انسان اع یر تن نای احکا بشری هرفتار اسک ،نچع برادش یطرح اسک ،غیردک
اسک نع اشتمال و جمعیک و ظهور هر ذر یر او با ودژه ید ر ذرات[ ،11ج ،5ص901و
]904؛
 4قوا و اجزاد اع یرهر احددک جمع شد اند ،هماننـد یقـا احـددک جمـع عمـل
ی انند؛ با ادن توضیح اع هوش یر حارک بشری صرفاً ااراری شنواد یاری؛ ا غیر وی
و وی ی شنوی و ندای یاسوا و حد را ی شنوی ،ایا هوش اع یر احددک جمـع یطـرح
اسک ،ااراریهاد همانند شنیدن ،یددن ،بودیدن ،رمس ارین ،و شهوی یاری افـزون بـر
ن هوش یر ادن ساحک صرفاً ندای حد را ی شنوی؛ بنابرادن ،انسـان اـع بـع یرهردـک
احددک جمع یسک دافتعاسک ،با تما اعضا ،قوا و اجزای وجویش حد را شهوی ی اند و
بنابرادن اهر بخواهیم شنیدن او را یر نسبک با حد ار داب انیم ،چنین انسان بر وریار
ا شنیدن اره اسک ،درا جز ندای حـد نمـ شـنوی و یر هـر پددـد ای حـد را شـهوی
ی اند
 .0تقریر دوم تبیین شنیدن الهی انسان
یر ایایع ااشان تقردح ی اند اع یرهر احددک جمع با هر ذر ا ذرات عـارَم ،ایراک و
تحردک انما ی یهد ،بدون نکع ایراک و تحردک او را ا ایراک و تحردک ید ر با یاری
[همان ،ص ]901
سخن ا یر ااشان را ی توان ادن چنین تحایل اری
 5ذات اره یر فرادند اقک بع نحو تشأن ،تطـورات و تعینـات پیـدا یـ انـد[،11
ص10 ،51-59؛  ،11ج ،5ص]111؛
قاب اسک و اهر سخ ن یوسک شنوی ،رذت ن سماع بع هفک اندا او تعدى انـد ،هـودى اـع هفـک
اندا سمع اسک و اهر با یوسک سخن هودد ،رذت ن طا بع هفک اندا تعدى انـد ،هـودى اـع
هفک اندا رسان اسک »[ ،11ج ،1ص]5104
 5باکع هر ذر ا ذرات وجوی ین ،عاى حدتها ،احقاء جمیع افعال جوارح اری اسک [ ،9ص]113
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 1ذات اره یر تعین نخستینش ،دعن حضرت احددک جمیع همة صفات و اماالت
یتقابل را بع نحو بسیط و غیر یقابل یاری اع ظهور تفقیا ادن صفات یر تعین ثـان رخ
ی نمادد[ ،11ج ،5ص]144 ،511؛
 9بنابرادن ،ذات واحد اره یر یقا تعین نخسک ،یشتمل بر ش ون یختاف اسـک و
هر دک ا صفات و اماالت ی تواند اار صفات و اماالت ید ر را انمـا یهـد[همان ،ص
]909؛
 1انسان پس ا نزول ا حضرت احددک جمع و وروی یر عارَم اثرت ی تواند بع نحـو
ساوا دا یر پرتو جذبـع بـع یقـا یرهردـک احـددک جمـع را دابـد[همان ،ص  909و
]901؛
 1یرهر احددک جمع با هر ذر ا ذرات عارَم ،ایراک و تحردک انما ی یهد ،بـدون
نکع ایراک و تحردک او را ا ایراک و تحردک ید ر با یاری[همان ،ص]901؛
 4با یستیاب بع احددک جمع ،نور تما ذات بر انسان ی تابد و با ادن نور تاردک ها
برچید شد و تکثر قوا برچید شد و نور دایشد جای نها ی نشیند بنـابرادن ،چنـین
انسان یر یقا ایراک ،تکتک ذرات انسـان بـا تـکتـک ذرات عـارَم یتحـد یـ شـوی و
ی شنوی نها را با تکتک ذرات و ی بیند تکتک ذرات عارَم را؛ بنابرادن ،یر ادـن حارـک
اساساً یوهان وجویی ییان سوژ و ابژ وجوی نداری ،باکع فاعل شناسـا وجـویی اسـک
اع یتعاد شناساد را یر وی یاری یر ادن حارک دا بـع جـای هـوش و چشـم سـارک
نشستع و سارک با نور حد ی شنوی و ی بیند[همان ،ص]511
یر ادن حارک ،انسان با تما اعضا ،قوا و اجزای وجویش ا جماع با هوش وی ،حد را
شهوی ی اند[همان ،ص .]901شهوی دا یر هر شنید ای شنیدن اره اسک؛ بنابرادن،
یرهر احددک جمع ،بر وریار ا شنیدن اره اسک
 .1 .0توضیح مقدمة ششم تقریر دوم
با تما صفات اره  ،صفات عبد یحو شد و صورت حد یر او پددـدار یـ هـریی ،دعنـ
دا صفات ودش را بر عبد ی پوشاند و ادن دعن یقا اّـک و حـبّ نوافـل 5یر ادـن
حارک اسک اع دا هوش و چشم و ید ر قوای عبد یـ شـوی[ ،51ص ]11هـاه ـدا
 5یر حب فرائض ،حد یر صورت بند و صفاتش ظهور ی دابد و صفات اق ا دا سر یـ نـد و یر
ادن حارک ،دا با هوش بند ی شنوی و با ید ر قوادش اار انما ی یهد [ ،51ص]11

551

ایدان و عرفان ،سال چهل و نهم ،شمار اول ،بهار و تابستان 5931

شکار اسک و اد ،یستور یر ن یر ادن حارک ،اد ،همة اسمای دا ی هریی؛ چشـم
دا ،هوش دا و و یان  ،اد ،شکار اسک و دا ،یسـتور و یتخاـل یر ن یر ادـن
حارک ،دا هوش و چشم و ید ر قوای بند یـ شـوی و ادـن دعنـ یقـا اک[همـان،
ص ]30-13یر حارک یو  ،تما اسم ارباقن حاام اسک و اثرت دنة وحـدت اسـک و
اول حد ی بیند و ی شنوی و سپس ،اد[ ،1ص515؛  ،13ص]111
بع ید ر سخن ا نرر ااشان یتحقد بع حد یو هونع اسک  5فان یر صـفات حـد،
بع تعبیری صفات حد بع جای صفات او ی نشیند انسان اع فان یر صفات حـد شـد
یر نسبک با ید ر انسانهاد اع با صفات ویشان عمل ی انند و یر حما اند ،بع دا
نزیدک ترند حدد قر نوافل یرتبط با ادن نوع ا تحقد اسـک و یر ن ،ـدا ،سـمع و
بقر انسان ی هریی؛ انسان اع نع وجوی یستقل اع وجوی ظا ِ ینسو بـع حـد اسـک؛
 1فان یر ذات حد ،بع تعبیری ذات حد بع جای ذات او ی نشیند حدد قر فـرادض
یــرتبط بــا ادــن نــوع ا تحقــد اســک و یر ن ،انســان ،ســمع و بقــر حــد ی ـ هــریی؛
بع نرر ااشان دة اردمة «وت یا رتیتیْکت إِذْ رتیتیْکت وت رکِنَّ اراَّعت رتیـى» بـع ادـن نـوع ا قـر
اسک؛ قرب اع انسان یر ن بـع ـدا نزیدـکتـر ا قـر نوافـل اسـک[ ،11ص51؛ ،10
ص]950
 .0 .0تفاوت نقش مظهریت احدیت جمع با حضوور تکووینی حور در عوالرم در
مسئلة شنیدن
نچع یر یرهردک احددک جمع یطرح شد اسک ،شنیدن بر یدار ساوک دـا جذبـع اسـک
اع ایری ا تقاص و هاهانع اسک؛ دعن اوالً بر ا انسانهـا بـع ادـن یرحاـع یسـک
ی دابند و ثانیاً سارک ی یاند اع او با هوش حد ی شنوی؛ ایا یر حضور تکودن حـد یر
عارَم رزویاً هیچ دک ا یو یؤرفة دایشد یطرح نیسک؛ با ادن توضیح اع بر یبنای وحدت
شخق وجوی بع روادک ابن عرب  ،وجوی اع یساو حد اسک یر هر ش ئ حضور یاری
بــع تعبیــری ورای هــر یتعینــ  ،التعــین اســک[ ،11ص994؛  ،1ص ]113دکــ ا
ااراریهای ادن حضور یطاد یر یتعین دـا تعـین دـافتن ن یطاـد ،ناشـنا تن بـوین
حقیقک اشیاسک؛ چناناع ابن عرب ی هودد
و ایف أیراع و أنتم فیع
و رسک أیرک ین ش ء حقیقتع
[ ،1ص515؛  ،3ج ،5ص991؛  ،51ص]594
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ااشان هم با استنای بع سخن دایشد بر ادن عقید اسک اـع حقـادد ا سـوی غیـر
ارد ایراک نم شوی [ 11ج ،5ص]911
ایا ااراری حضور حد یر عارَم ،حضور تمای صفات و اماالت حد بع نحو شـکار دـا
پنهان یر اشیا بعودژ انسان اسک؛ چنان اع فناری ی نودسد «فان ال ش ء فیع اروجوی،
ففیع اروجوی یع روا یع ،فکل ش ء فیع ال ش ء ظهر اثـر ا ال»[ ،51ص ]454-451دـا
بع تعبیر عالیع حسن ایۀ یا «هر اما ساطان وجوی نزول اجالل فریوی ،جمیع عساار
اسما و صفات یر یعیک او هستند اع ا روا اودند ،جز ادن اـع ادـن رـوا یر بعضـى ا
یراهر ظاهر و یر بعضى باقناند [ ،3ص ]10-13یر پ ادـن حضـور ،تمـای صـفات و
اماالت ا جماع شنیدن یطرح ی شوند
بنابرادن ،ی توان استدالل را بع ادن نحو ارائع اری
 5وجوی یساو حد اسک [ ،51ص 59یقدیة قیقری]؛
 1ظهور اشیا عبارت اسک ا تعین دافتن وجوی یطاد [ ،1ص]511؛
 9یطاد یر هر یقیدی حضوری یتعار یاری؛ بع ید ـر سـخن ،اـد یـان اـع
باقن شوی ،ی شوی حد و ن ا اع حد شکار شوی ،اد شکل ی هیری [ ،51ص-109
101؛  ،11ج ،1ص]113؛
 1با حضور یطاد یر هر یقید همة اماالت و صفات یطاد بع نحو شکار دا پنهان
یر یقید را ی دابد [ ،51ص]454-451؛
 1شنواد دک ا صفات دا بععنوان ایر یطاد اسـک [ ،11ج ،1ص]191؛ اربتـع
صر ظهور تکودن یطاد یر یقیدات بع شنیدن اره نم انماید ،باکع ظهور اصـ ا
یطاد ،دعن ظهور یر پرتو ساوک دا جذبع اسک اع اماالت اره ا جماع شنیدن ارهـ
را رقم ی ند؛ بنابرادن ،اس اع یرهر اسـم ارسـمیع شـد یر هـر اثـری اـال ـدا را
ی شنوی [ ،53ص 911؛  ،11ج ،1ص]191
بع ید ر سخن ،قر بر یو هونة تکودن و ساوا اسک؛ یر قر تکودن نسبک همع
بع داوند دکنوا ک اسک ،دعن او بع همع نزیدک اسک ،بدون تفاوت یر نزیدک ؛ ایـا یر
قر ساوا  ،داوند بع بر نزیدکتر اسک و شنیدن اره انسان بعصـورت هاهانـع و
یر قر ساوا رخ ی یهد [همان ،ص]911
بنابرادن ،با توجع بع حضور یطاد یر انسان ،تما ذرات وجویی او یر پرتو حضور حد
ی شنوی و حد را شهوی ی اند و ادـن همـان شـنیدن ارهـ اسـک؛ ایـا ادـن قیقـة
وجویی یر قارب شنیدن اره یر تویۀ انسانها یر امون و فاسک ،دعن هاهانع نیسک
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و ثار وجویی اص وی را نداری بع ید ر سخن و بع تعبیر ااشان  ،هیچ چیز جز وجوی
یطاد نیسک ،ایا انسان اع یردافک چیزی جز وجـوی یطاـد نیسـک و همـة امـاالت و
اوصا را بع ن یطاد یرنتَستب اری ،حد را دافک و ادن دافتن یر فرادند ساوک دـا جذبـع
ییّسر ی شوی [ ،11ص994؛  ،10ص]111
نتیجهگیری
عبــدارر ا ااشــان ا یو یســتع ا شــنیدن حســ و فراحســ ســخن یــ هودــد
شــنیدن پــذدرفتن و انقیــایی؛ شــنیدن تفهم ـ ؛ شــنیدن اهتــداد ؛ شــنیدن اره ـ ا
یقایدد شنیدنهای فراحس اسک اع یر نها یؤرفـعهـای فهـم و شـهوی حضـور یاری و
یرای ا شنیدن اره انسـان ،شـنیدن اسـک اـع یر ن ،ـدا یر هـر شـنید ای شـهوی
ی شوی
یر انسانشناس ِ عرفان ااشان  ،سع ساحک برای انسان وجـوی یاری سـاحک نفـس،
ساحک قاب و ساحک روح؛ انسانهاد اع بع ساحک قاب و روح را دافتعاند ،ی توانند ا
شنیدن اره یر یحور تما اسماد دا تما ذات بهر یند شوند
انسان یر ساحک روح بع یرهردک احددک جمع یسک یـ دابـد اـع یر ن ،یغـادرت
ییان قوای نفس و الت ن برچید ی شوی یر ادن یرتبـک وجـویی هـر دـک ا قـوا و
الت ،باکع تکتک ذرات وجویی انسان ،اار ید ر قوا و الت را انما ی یهـد ،بنـابرادن
پیوست  ،بان ،هوش و چشم و یسک ی هریی و هوش ،بان ،عـین و یسـک پـس ،یر
ادن حارک ،هر دک ا قـوا ،الت و ذرات ییـ  ،بـان هودـا ،چشـم بینـا و هـوش شـنوا
ی شوی
ا ینرر ااشان  ،هر فعا ظاهر و باقن یاری و باقن ن ،هفک بطن یر یقا ارتبام
یراتب فعل با انسانشناس عرفان ااشان ی توان هفک اع یرتبة ظاهر افعـال و یرتبـة
نخسک باقن یرتبط با انسانهاد اسک اع یر ساحک نفس قـرار یارنـد؛ و بطـن یو تـا
بطن چهار ِ فعل ا نِ انسانهای یر ساحک قاب اسک و یرشان دنة تمایـات اسـماد و
صفات اسک؛ و بطن پنمم تا هفتمِ فعل برای انسـانهـاد اسـک اـع بـع سـاحک روح و
شهوی احددک جمع را دافتعاند
بنا بر وحدت شخق وجوی ،دا با حفظ یقا اقالقش ،بععنـوان یطاـد یر یل هـر
یقید حضور یاری ،ایا صر ظهور و حضور تکودن یطاد یر یقیـدات بـع شـنیدن ارهـ
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نم انماید ،باکع ظهور اص ا یطاد ،دعن ظهور یر پرتو ساوک دـا جذبـع اسـک اـع
اماالت اره ا جماع شنیدن اره را رقم ی ند؛ با ادن توضیح اع ذات واحـد ارهـ یر
یقا تعین نخسک(= احددک جمع) یشتمل بر ش ون یختاف اسـک اـع هـر دـک ا ن
ش ون ی تواند اار ید ری را انما یهد انسان پس ا نزول ا حضـرت احـددک جمـع و
وروی یر عارَم اثرت ی تواند بع نحو ساوا دا یر پرتو جذبع بع یقـا یرهردـک احـددک
جمع را دابد و همانند یقا احددک جمع عمل اند؛ دعن با هوش ـدا یـ شـنوی و ا
نما اع دا جز ندای حد نم شنوی ،او نیز یر هر پددد ای حد را شهوی ی اند و حـد
ی شنوی؛ شنیدن اره هم چیزی جز شنیدن حد یر هر شنید ای نیسک
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